
SPONSOR
presentatie



Om u inzicht te geven in de sponsormogelijkheden bij SVW ’27,
hebben wij deze sponsorbrochure gemaakt.

Hier worden de vele sponsormogelijkheden toegelicht.
Zo kunt u er rustig over nadenken of u SVW ’27 wilt sponsoren,
en zo ja, op welke manier.

Er zijn namelijk talloze manieren om SVW ’27 te sponsoren.



• SVW ’27 staat voor “Steeds VoorWaarts”
• Opgericht op: 27 juli 1927
• SVW ‘27 is de oudste voetbalvereniging van Heerhugowaard
• Koninklijk goedgekeurd op: 30 oktober 1959
• Tenue: groen shirt, zwarte broek, groene kousen

Zoals u wellicht begrijpt, heeft een grote en florerende vereniging als SVW’27,
met al haar doelstellingen en activiteiten die er worden ontplooid,
ook extra financiële ondersteuning nodig om deze zaken mogelijk te maken.
Er zijn dan ook vele mogelijkheden om onze vereniging te ondersteunen.

SVW’27 is een club in beweging en wil graag haar netwerk en prachtige accommodatie
delen met bedrijven in de regio. Sponsoring betekent onder meer naamsbekendheid,
en natuurlijk ook een positieve uitstraling naar de inwoners in de regio. 

SVW ‘27 heeft gezien de historische ontwikkelingen een goede naam
en een grote achterban opgebouwd. Wij denken dat u precies in de roos schiet
door onze vereniging als sponsor te kiezen. Wij zijn een stabiele vereniging
die alles in het werk zal stellen om met uw belangen zo goed mogelijk om te gaan.
Bij ons staan sportiviteit en prestatie hoog in het vaandel, zoals ook bij uw bedrijf het geval zal zijn. 
SVW ‘27 is een ambitieuze vereniging met diverse contacten in de pers en zakenwereld.

Wij hopen dat u zoveel vertrouwen in onze vereniging heeft
dat u besluit sponsor te worden van SVW ‘27. 



SVW ’27 biedt o.a. de volgende
sponsormogelijkheden:

- Shirtsponsoring
- Bordsponsoring
- Vlagsponsoring
- Multimedia
- Balsponsor
- Sponsorshirt in kantine

Uiteraard zijn vele andere opties
mogelijk en bespreekbaar.

Sponsormogelijkheden



SVW biedt diverse mogelijkheden
voor kledingsponsoring:

Shirtsponsoring team v.a. € 450,-
Tassponsoring team v.a. € 225,-
Trainingspak team v.a. € 350,-
Inloopshirts senioren*  € 200,-
Inloopshirts t/m 15 jr.*  € 100,-
  
Bovenstaande prijzen zijn per seizoen
(minimaal 3) en exclusief BTW en productiekosten

* Kosten per logo, per sponsor

Sponsorkleding



Sponsor aan het woord

“Met veel trots kan ik zeggen dat wij met
Vernie Metaalbewerking en LMT Waterjetting Systems
verbonden zijn aan SVW `27. Daarnaast zijn we ook
hoofdsponsor van het eerste elftal met DIBO Cleaningssytems.

Bij deze prachtige vereniging ben ik ooit van jongs af aan
begonnen met voetballen en nu sta ik regelmatig langs de lijn 
om mijn zoon Milan aan te moedigen. Fantastisch toch!

Het mooie aan SVW `27 is de grote saamhorigheid waarin
gezamenlijk de schouders eronder worden gezet.
Dat gebeurde 40 jaar geleden al en is niet veranderd!

Door onze verbondenheid aan de club is ons bedrijf
meer bekend geworden nadat wij vanuit Amsterdam
naar Heerhugowaard zijn verhuisd. Als je dan van een
nieuwe klant hoort dat zij onze naam heeft opgemerkt
bij SVW, dan is dat toch een mooie bevestiging!”

Jurgen van den Berg, hoofdsponsor SVW `27 sinds 2016



Een fraai gezicht voor de club en een hoge
attentiewaarde voor de vele toeschouwers.

Uiteraard kunt u via SVW’27 uw bord
laten maken en ontwerpen.

Plaats: Formaat: Soort bord:  Prijs per seizoen:
A-veld 240 x 80 cm Enkelbord  € 225,-
A-veld 480 x 80 cm Dubbelbord  € 400,-
Plein rond 250 cm Rond bord  € 500,-
B-veld 240 x 80 cm Enkelbord  € 200,-
B-veld 480 x 80 cm Dubbelbord  € 300,-
C-veld 240 x 80 cm Enkelbord  € 200,-
C-veld 480 x 80 cm Dubbelbord  € 300,-

Aanmaakkosten:
Enkelbord inclusief opmaak en levering bij SVW’27: € 200,-
Dubbelbord inclusief opmaak en levering bij SVW’27: € 400,-
Rond bord (gevel) inclusief opmaak en levering bij SVW’27: € 450,-
- Minimale sponsorperiode 3 jaar
- Prijzen zijn excl. 21% BTW

Bordsponsoring



SVW biedt diverse mogelijkheden voor multimedia

Uw bedrijfspresentatie op grootscherm in een bomvolle kantine!
Voorafgaand aan de wedstrijden van SVW `27 zaterdag 1 en zondag 1 worden reclameuitingen
gepresenteerd tussen de reguliere wedstrijdinformatie. Een unieke vorm van reclame met
een gegarandeerd hoge kijkdichtheid. Ook bij evenementen, toernooien en tijdens
de speeldagen op zaterdag en zondag worden presentaties op de schermen getoond.

Presentatie in “frame” gecombineerd met meerdere bedrijven:

Per jaar: € 250,-
Per maand: € 30,-
Per keer: € 15,-

Presentatie “individueel” op volledig scherm:

Per jaar: € 350,-
Per maand: € 40,-
Per keer: € 25,-

- Prijzen zijn exclusief BTW

Multimedia



Sponsoring in lijst

In onze kantine hangen op vele plekken klik- en fotolijsten 
om daarin uw reclamemateriaal te presenteren. 

A4-kliklijst in de kantine

- Per seizoen:  € 100,-

Sponsorshirt in frame in de kantine

- Per seizoen:  € 100,-

- Prijzen zijn exclusief BTW



Bij wedstrijden van SVW ‘27 1 is het mogelijk om de wedstrijdbal
te sponsoren. U brengt uw bedrijf extra onder de aandacht
bij de vele bezoekers die aanwezig zijn bij de wedstrijd.

Wedstrijdbal (thuiswedstrijd SVW ‘27 1 - zaterdag of zondag): 
€ 60,- per wedstrijd

Inclusief:
- Naamsvermelding via de geluidsinstallatie op het hoofdveld.
- Naamsvermelding in het programmaboekje van de thuiswedstrijd.
- Naamsvermelding op de tv-schermen in de kantine van SVW’27.
- Uitnodiging voor een hapje en een drankje in de bestuurskamer.
- Vermelding van uw bedrijfsnaam in wedstrijdverslag op website.

Vlagsponsoring
Op Sportpark “De Kabel” een mogelijkheid voor het plaatsen van 
een verticale sponsorvlag (100x300cm). Kosten per seizoen, per vlag 
€ 225,-*

- U dient zelf een vlag aan te leveren
- Prijzen zijn exclusief BTW

Vlag- en balsponsoring



Uiteraard zijn er nog tal van andere
mogelijkheden voor sponsoring zoals:

-  Vrienden van SVW (jaarlijkse bijdrage)
-  Vermelding in de kantine
-  Kleedkamersponsoring
-  Sponsoring barkleding
-  Adverteren nieuwsbrief / website
-  Adverteren dug-out
-  Raamreclame

Informeer naar de mogelijkheden!

Overige opties



Geïnteresseerd of heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met de sponsorcommissie

Peter de Boer
sponsorzaken@svw27.nl 

Tot ziens op Sportpark De Kabel!

Contact Sponsorcommissie


