
Overzicht standaard sponsormogelijkheden S.V. Laar

Pakket Ingrediënten Prijs

prijs in 
onderdelen

Reclamebord reclamebord langs hoofdveld of veld 2 110,00€      
vermelding op website met doorlink

Reclamebordpakket reclamebord langs hoofdveld of veld 2 138,00€      
vermelding op website met doorlink
toegangskaart + consumptiebonnen

Reclamebord op verhoging reclamebord op verhoging langs tribune hoofdveld 154,00€      
(of boven tribune) vermelding op website met doorlink

Reclamebord op verhoging pakket reclamebord op verhoging langs tribune hoofdveld 182,00€      
(of boven tribune) vermelding op website met doorlink

toegangskaart + consumptiebonnen

Sandwich reclamebord dubbel reclamebord (tegen elkaar gemonteerd 1x veldzijde, 1x buitenzijde 177,00€      
afrastering)
vermelding op website met doorlink

Kopie bestaand bord langs zelfde veld 66,00€        
Kopie bestaand bord op verhoging 77,00€        
Afwijkende borden of doeken verhoogd
opgesteld langs hoofdveld of veld 2 per m2 € 110,00
website vermeldingen site 44,00€        

logo met doorlink in roulerende banner in onderbalk op alle pages  Laar site 66,00€        
logo met doorlink in roulerende banner bovenin alle pages 99,00€        
2x logo met doorlink in onderbalk 99,00€        
2x logo met doorlink boven in 149,00€      

TopSponsor Brons 165,00€      
logo met doorlink in roulerende banner in onderbalk op alle pages  Laar site 66,00€              
reclamebord langs hoofdveld 110,00€            
toegangskaart + consumptiebonnen 44,00€              
vermelding op LCD scherm met uitslagen in de kantine 33,00€              

253,00€            
TopSponsor Zilver 304,00€      

logo met doorlink in roulerende banner bovenin op alle pages Laar site 99,00€              
logo met doorlink in roulerende banner in onderbalk op alle pages  Laar site 66,00€              
reclamebord langs hoofdveld (of veld 2 naar keuze) 110,00€            
toegangskaart + consumptiebonnen 44,00€              
vermelding op LCD scherm met uitslagen in de kantine 44,00€              

363,00€            
TopSponsor Goud 442,00€      

2x logo met doorlink in roulerende banner bovenin op alle pages Laar site 149,00€            
2x logo met doorlink in roulerende banner onderbalk op alle pages  Laar site 99,00€              
toegangskaart + consumptiebonnen 44,00€              
reclamebord op verhoging hoofdveld 154,00€            
vermelding op LCD scherm met uitslagen in de kantine 60,00€              

506,00€            
Algemene informatie: Jaarlijks worden de prijzen geindexeerd volgens de CPI van het CBS en

vervolgens naar beneden afgerond op hele euro-bedragen.
platen 
van 2,45m x 0,6m. Het beletteren is  voor rekening van de sponsor en kan naar
keuze uitgevoerd worden bij een eigen beletteraar of bij de vaste beletteraar van
gefactureerd en jaarlijks stilzwijgend verlengd.
gefactureerd en jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Naast dit ruime aanbod aan sponsormogelijkheden is het natuurlijk mogelijk dat de pakketten 
toch niet geheel aan uw wensen voldoen. U kunt dan contact opnemen met de Commissie
Sponsoring voor echte 'sponsoring op maat':

Henk Teeuwen Tel: 06-43461192 
E-mail Sponsoring@svlaar.nl


