Afzonderlijke sponsoritems
SHIRTSPONSORING

Website

Hoofdsponsor / Subsponsor
De hoofdsponsor van de voetbalvereniging heeft o.a. de bedrijfsnaam op het shirt van
het eerste elftal: een prachtige gelegenheid om de naam van uw bedrijf binnen en
buiten de regio (verder) kenbaar te maken.
Naast een hoofdsponsor kunnen er verschillende subsponsoren zijn. Zo kan een subsponsor de achterzijde van het shirt van het eerste elftal voor zijn rekening nemen maar
ook het leveren van jassen, trainingspakken, tassen en dergelijke behoort tot de mogelijkheden. De duur van de overeenkomst bedraagt minimaal 3 jaar.

Website v.v. ’s-Gravendeel
Banner: logo en doorlink naar bedrijfssite (gedurende een jaar).

Elftalsponsor
De sponsoring van een geheel elftal houdt in dat het betreffende elftal wordt voorzien
van de kleding met uw bedrijfslogo. De duur van de overeenkomst bedraagt eveneens
minimaal 3 jaar.

Wedstrijdsponsor
Tijdens het voetbalseizoen bestaat er een mogelijkheid om op te treden als
wedstrijdsponsor. Iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal staat er een bedrijf
centraal.

Groepssponsor (bijv. jeugd of leeftijdscategorie)
Er kan gekozen worden om een hele groep te sponsoren, bijvoorbeeld de jeugdpupillen, of
een bepaalde leeftijdscategorie. De duur van de overeenkomst bedraagt eveneens
minimaal 3 jaar.
BORDSPONSORING
Sponsorwand bord
Afmeting: 5,00 x 0,76 meter
Reclamebord enkelzijdig
Afmeting: 3,00 x 0,76 meter
of
6,00 x 0,76 meter
Reclamebord dubbelzijdig
Afmeting: 3,00 x 0,76 meter
of
6,00 x 0,76 meter
Banieren
Vlag
  (zelf aan te leveren)
Afmeting: 1,20 x 3,50 meter
Advertenties
De Presentatiegids
(jaarlijks)
Mogelijkheden: hele, halve of kwart pagina
De Seuter
(tweewekelijks; thuiswedstrijden)
Mogelijkheden: hele, halve of kwart pagina
Het Infobulletin
(40 keer per jaar, wekelijkse clubinfo)
Mogelijkheden: hele, halve of kwart pagina
TV-reclame
In de kantine (op alle wedstrijddagen, gedurende een jaar)

Website v.v. ’s-Gravendeel
Advertorial (eenmalig of meerdere keren).
Tijdens de wedstrijd

Balsponsor
Als balsponsor heeft u de mogelijkheid een bal te schenken waarmee er
gedurende de wedstrijd wordt gespeeld.
Man of the Match
De Man of the Match wordt in de bestuurskamer na de wedstrijd gefeliciteerd en
ontvangt hiertoe een geschenk.
Pupil van de week
De Pupil van de week wordt in de bestuurskamer na de wedstrijd in het zonnetje gezet.
OVERIGE SPONSORING
Evenementensponsor
Er worden diverse evenementen georganiseerd bij v.v. ’s-Gravendeel. Er bestaat
de mogelijkheid deze evenementen te sponseren. Er kan hierbij gedacht worden
aan sponsoring van de senioren, tijdens het veteranentoernooi, jeugdtoernooien,
verenigingsdag of vaardigheidsdag.
		
Toegang sponsorhome
Bij thuiswedstrijden van het eerste elftal inclusief consumptie (gedurende het
hele seizoen).
Geluidsreclame bij thuiswedstrijden		
Reclamespot of noeming van de bedrijfsnaam, ingesproken door professionele			
geluidsstudio met muziek (gedurende het hele seizoen).
Scorebord
Permanent aanwezig, in gebruik tijdens meerdere wedstrijden.
Mogelijkheid tot jaar sponsoring.
Bussponsor
Het sponsoren van de bus bij uitwedstrijden ’s-Gravendeel 1.

Sponsorpaketten
Ook werkt de Stichting Voetbal Promotie ’s-Gravendeel met Sponsorpaketten. De samenstelling
hiervan staat vermeld op de achterzijde van deze brochure. Uiteraard is het mogelijk om van deze opgestelde
formules af te wijken. Voor meer informatie omtrent sponsoring van v.v. ’s-Gravendeel kunt u contact
opnemen met een van de contactpersonen van de Stichting Voetbal Promotie ’s-Gravendeel.

Sponsorpakketten

Diamant

Goud

Inclusief:
- Reclamebord, 5 meter
- Advertentiepagina in De Seuter
- Advertentiepagina in het Infobulletin
- Advertentie (logo) in de kantine - TV
- Toegangskaarten + sponsor home (4 pers.)
- Geluidsreclame bij thuiswedstrijd
- Banner op de website
- Sponsor Man of the Match
- Sponsor wedstrijdbal
- Bedrijfsbanier (zelf aan te leveren)
- Advertorial op de website
- Advertorial in presentatiegids

Inclusief:
- Reclamebord, 5 meter
- Advertentiepagina in De Seuter
- Advertentiepagina in het Infobulletin
- Advertentie (logo) in de kantine - TV
- Toegangskaarten + sponsor home (3 pers.)
- Geluidsreclame bij thuiswedstrijd
- Banner op de website
- Sponsor Man of the Match
- Sponsor wedstrijdbal
- Bedrijfsbanier (zelf aan te leveren)

Sponsorbrochure
Stichting voetbal promotie ’s-Gravendeel

Stichting

Zilver

Brons

Inclusief:
- Reclamebord dubbelzijdig, 3 meter
- Advertentie ½ pagina in De Seuter
- Advertentie ½ pagina in het Infobulletin
- Advertentie (logo) in de kantine - TV
- Toegangskaarten + sponsor home (2 pers.)
- Geluidsreclame bij thuiswedstrijd
- Banner op de website
- Sponsor Man of the Match
- Sponsor wedstrijdbal

Inclusief:
- Reclamebord, 3 meter
- Advertentie ¼ pagina in De Seuter
- Advertentie ¼ pagina in het Infobulletin
- Advertentie (logo) in de kantine - TV
- Toegangskaarten + sponsor home (1 pers.)
- Geluidsreclame bij thuiswedstrijd
- Banner op de website

Voetbal Promotie
‘S-Gravendeel

Contactpersonen
Zie contactpersonen genoemd op de website van v.v. ’s-Gravendeel ofwel via e-mail.
					
					

Website:
E-mail: 		

www.vvsgravendeel.nl
info@vvsgravendeel.nl

Sponsormogelijkheden

