Hand-out
Sponsorpakketten
VV Avereest

Sponsormogelijkheden
VV Avereest

Voetbalvereniging Avereest is opgericht in 1993 en speelt haar wedstrijden
op zaterdag. VVA, ook wel ‘de Tricolores’ genoemd, is een sportieve, gezellige
club waar iedereen tot zijn recht komt. Met drie heren-, een dameselftal en het
35/45+ team is er voor ieder talent een plek!
VV Avereest heeft voor elk bedrijf een passend sponsorpakket!
In deze hand-out worden de verschillende sponsormogelijkheden uitgelicht.
In één oogopslag ziet u welk pakket het beste bij uw bedrijf past!
De sponsorcommissie denkt graag met u mee over de opties.
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1

Kledingsponsoring
op aanvraag

De mooiste manier om uw bedrijf te presenteren bij één van de teams van
VV Avereest. Hoe zou uw logo op het ‘Tricolore’ tenue staan?

•

Uniformiteit binnen de vereniging;

•

Degelijke kleding van Hummel;

•

Contract van drie jaar;

•

De sponsor betaalt de facturen en VVA betaalt dat terug:
BTW terugvragen!;

•

Seizoenkaart VV Avereest;

•

Diverse sponsoruitingen in de digitale clubkrant,
op vvavereest.nl en in de kantine;

•

Trotse en saamhorige club, probeert altijd mee te
denken met de sponsor!
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2

VVA Goud
€ 350,-

Als VVA Goud sponsor bent u hoofdsponsor van het VV Avereest
7-tallentoernooi! Het evenement staat goed aangeschreven in de regio en
trekt elk jaar veel bezoekers. Uw bedrijf wordt op diverse manieren
gepresenteerd binnen en buiten de vereniging!

•

Hoofdsponsor van het VVA 7-tallentoernooi!;

•

Advertentie digitale clubkrant hele pagina;

•

Eén keer per jaar een sponsorpresentatie in de digitale
clubkrant;
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•

Seizoenkaart VV Avereest;

•

VVA Goud sponsor op website en in de kantine;

•

Vermelding tijdens wedstrijdstrijdpresentatie
in de kantine.
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VVA Zilver
€ 125,-

VVA Zilver is een uitstekend pakket voor middelkleine bedrijven.
De kliklijsten in de kantine geven u de mogelijkheid om uw diensten,
acties en advertenties zichtbaar te maken.

•

Advertentie digitale clubkrant halve pagina;

•

Mogelijkheid kliklijstadvertentie in de kantine;

•

VVA Zilver sponsor op website en in de kantine;

•

Vermelding tijdens wedstrijdpresentaties in de kantine.
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4

VVA Brons
€ 75,-

Het starterspakket van VVA. De eerste stap om met uw bedrijf iets te
betekenen als sponsor van VV Avereest. De sponsorcommissie denkt
graag met u mee om uw bedrijf op een goede manier te presenteren.
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•

Starterspakket bij VV Avereest;

•

Advertentie digitale clubkrant kwart pagina;

•

VVA Brons sponsor op website en in de kantine.
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VVA Extra
op aanvraag

Naast de sponsorpakketten zijn er nog extra
mogelijkheden om de sponsoring van VV Avereest
vorm te geven. Ook hierin denkt de sponsorcommissie graag met u mee!

Zie
sponsor
contract

•

Club van 50;

•

Reclameborden;

•

Balsponsor;

•

Seizoenkaart;

•

Sponsorpresentatie in de digitale clubkrant;

•

Social media uitingen Facebook/ Twitter 5x per jaar;

•

Kliklijstadvertenties in de kantine;

•

Goed in combinatie met sponsoracties!
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VV Avereest
Sportpark ‘De Balk’ – Clubhuis ‘De Thuishaven’
Hoogeveenseweg 34a
0523-657418
www.vvavereest.nl
Sponsorcommissie VV Avereest
sponsoring@vvavereest.nl
Yorick Bonen – 0651940800
Rowin Pielman – 0611359734

