


Sportsponsoring is in en kende de laatste jaren een snellere groei dan reclame. Kijk maar eens naar 
de vele mogelijkheden in onze brochure van Kessel United. Ontdek onder meer innovatieve 
toepassingen voor sponsoring en voor beleving van uw product, dienst, merk of imago. Ook bereikt u 
een interessante doelgroep en kunt u met uw relaties genieten tijdens onze wekelijks wedstrijden en 
evenementen.



Op ons familiale sportcomplex, 
voetballen maar liefst een 16-tal 
ploegen tegen een groot aantal dorpen 
in onze regio. Daarnaast voetbalt onze 
eerste ploeg in 4de prov. met de ambitie 
om naar 3de prov. te promoveren. 
Sportieve ambities vormen een 
uitstekende basis om uw toekomstige 
zakelijke partners en klanten te 
ontmoeten. Toch blijven wij in eerste 
plaats een club waar ieder kind zich kan 
ontplooien op zijn eigen tempo en 
manier.
Voetbal is een teamsport en zorgt mee 
voor persoonlijke ontwikkeling.



Voetbalclub KESSEL UNITED
Een voetbalclub met een rijke geschiedenis, de eerste voetbalclub van 
Kessel. Ontstaan in 1936 en dus bijna 100 jaar actief; de club heeft al 
verschillende ups-and-downs meegemaakt, maar is nog steeds een 
club met ambitie! We zijn volop aan het werken aan onze 
infrastructuur, wat belangrijk is om onze jeugd een goede 
accommodatie aan te bieden om hun favoriete sport te beoefenen.



Naast de 16 actieve ploegen bestaat onze club uit een 300-tal 
aangesloten leden, 15 trainers en meer dan 25 vrijwilligers die de 

voetbalclub een warm hart toedragen.

Kessel United voor u als sponsor?



Het creëren van meer 
verkoop en beleving

Kessel United is een 
communicatiepartner die bijdraagt aan 

een familiaal en zeer goed imago.

Sportsponsoring met 
interactie:

-Sinterklaasfeest
-modeshow

-eetdag
-sponsordag…







Sponsorpakket Goud - Shirtsponsor 
van 1ste ploeg
- 2 reclameborden langs het      

hoofdveld
- Kessel United website: uw logo
- 4 abonnementen voor 2       

voetbalseizoenen
- Contractduur 2 seizoenen
- €2500 excl. BTW per jaar
- Eenmalige instelkosten borden
- 4 personen sponsordag
( 2 verschillende  sponsors op shirt / 1 andere sponsor op broek )



Sponsorpakket Zilver ( 4 verschillende sponsors op shirt – 3 verschillende sponsors op broek)

- Shirtsponsor jeugd / U21 / Reserven
- 1 reclamebord
- Kessel United website: uw logo
- 2 abonnementen voor 2 seizoenen
- Contractduur 2 seizoenen  
- €1000 excl. BTW per jaar
- Eenmalige instelkosten bord        - 4 personen sponsordag





Sponsorpakket Brons ( 4 verschillende  sponsors op vest )

- Sponsor trainingspakken jeugd / U21 / Reserven
- Kessel United website: uw logo 
- 2 abonnementen voor 1 voetbalseizoen
- contractduur 2 seizoenen 
- €850 excl. BTW per jaar
- 2 personen sponsordag



Individuele sponsoring voor 1 jaar
- Kessel United website + logo van uw bedrijf + link €150
- Naamsvermelding en logo op kleedkamer               €150
- Reclame in toilet                                                           €150
- Wedsrijdbal sponsor  1ste ploeg                                  €125
- Wedstrijdbal sponsor U21 / Reserven €100
- Reclamebord rond het plein excl eenmalig instelkosten bord €250



SCOOR SAMEN MET KESSEL UNITED

SPONSORVERANTWOORDELIJKE 

Wil je meer informatie: 
• Stief Bertels 

• Jurgen Loos

• sponsoring@kesselunited.be

Kessel United         een club met een hart 

mailto:sponsoring@kesselunited.be

