Sponsorbrochure v.v. Heeg

Intro
De Voetbalvereniging Heeg is
één van de grootste
(sport)verenigingen van
Heeg. Mede door de
laagdrempeligheid vervult de
v.v. Heeg een belangrijke
sociale en maatschappelijke
functie in het dorp.

Voetbalvereniging Heeg

Onze vereniging is op dit
moment volop in
ontwikkeling. Zo wordt er
druk gewerkt aan een plan
voor een nieuwe kantine. Op
sportief gebied gaan zowel
de jeugd- als seniorenteams
steeds op een hoger niveau
acteren.
Om een bloeiende vereniging
te blijven zijn sponsoren
onmisbaar. Zonder de steun
van sponsoren kan een
vereniging als de onze
simpelweg niet bestaan.
Wellicht mogen we u
binnenkort ook verwelkomen
als sponsor? Bekijk de
mogelijkheden!

Sponsormogelijkheden
Bordsponsor

Wedstrijdsponsor

Uw reclamebord langs het hoofdveld van v.v. Heeg. Mogelijkheden
voor een enkel- of dubbelzijdig bord. Ook meerdere borden met
doorlopende tekst naast elkaar mogelijk voor nog meer exposure.
Wekelijks zijn onze leden en bezoekers van diverse thuiswedstrijden
aanwezig op onze accommodatie.

Uw bedrijf wordt vermeld als
wedstrijdsponsor in het
programmaboekje, online en op onze
accommodatie als wedstrijdsponsor
van een thuiswedstrijd van het 1e elftal.

Websitesponsor

* Lid Sponsorgroep *

In de footer van onze website kan een banner met bedrijfslogo met
link naar uw eigen website worden geplaatst. De banners worden in
een wisselende volgorde getoond op de hoofdpagina en diverse
achterliggende pagina’s. Onze website wordt door veel
dorpsgenoten, voetballiefhebbers en tegenstanders bekeken.

De sponsorgroep heeft de rol van
hoofdsponsor overgenomen. Op deze
manier is onze vereniging minder
afhankelijk van één sponsor.
Bovendien biedt dit meer bedrijven de
kans om via v.v. Heeg hun bedrijf
optimaal te promoten.

Narrowcasting (*nieuw!)

De reclame-uiting van leden van de
sponsorgroep wordt namelijk op
prominente plaatsen langs het veld, op
de accommodatie, in de kantine en
digitaal vermeld.

Uw bedrijfslogo of reclame naar wens terugkerend op de tv in de
kantine. De gehele zaterdag wordt hier onder meer actuele
clubinformatie, uitslagen, standen en nieuws getoond afgewisseld
met bedrijfsadvertenties.
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