
 

 

V.V. De Meern sponsor pakketten 

V.V. De Meern heeft een ruim aanbod aan sponsor mogelijkheden: enkele of 

dubbele reclameborden op het hoofdveld, reclameborden op een trainingsveld, 

advertenties in clubbladen, advertenties op digitale schermen, banners 

op de website, wedstrijdballen, etc. Een pakket met meerdere van deze 

mogelijkheden is zeer geschikt om uw bedrijf of producten onder de aandacht van onze 

leden, bezoekers van ons sportcomplex en/of bezoekers van onze website te brengen. 

Met bijna 2000 leden, enkele tienduizenden bezoekers van ons sportcomplex per jaar en 

ruim 60.000 bezoekers van onze website per jaar hebben wij een voor sponsoren interessant 

bereik. Een pakket kan naar wens van de sponsor op maat samengesteld worden tegen een 

prijs die aantrekkelijk is. Hier volgen enkele voorbeelden: 

Onderdeel Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3 Pakket 4 Pakket 5 

Reclamebord hoofdveld x x  x x 

Reclamebord trainingsveld  x    

Advertentie clubblad x  x  x 

Banner website  x x x x 

LCD-scherm   x x x 

Wedstrijdbal     x 

Prijs € 475 € 725 € 975 € 1200 € 1450 

 

Alle pakketten zijn geschikt om de naamsbekendheid van uw bedrijf of organisatie te 

vergroten. De meeste bezoekers van ons sportcomplex komen uit de nabije omgeving, het 

gebied waar het merendeel van uw klanten zich waarschijnlijk bevindt. Met een pakket kunt 

u echter ook uw producten of aanbiedingen onder de aandacht brengen en zo de verkoop 

bevorderen. 

Met een logo, advertentie of video op het LCD-scherm in onze 

kantine bereikt u jaarlijks de tienduizenden bezoekers van ons 

sportcomplex. Maar ook met reclameborden, een banner op onze 

website en/of de verschillende andere advertentie mogelijkheden 

bereikt u een grote doelgroep. 

V.V. De Meern is op diverse manieren een sociaal en maatschappelijk betrokken vereniging. 

Mede dankzij onze sponsoren kunnen wij de jeugd uit onze omgeving op een voor hen 

passend niveau laten sporten. Sponsoring helpt dus ook de sociale betrokkenheid van uw 

bedrijf te tonen. 

Graag informeren wij u uitgebreider over de mogelijkheden en/of stellen in overleg met u 

een pakket op maat samen. 


