SEV EN SPONSORING
Alle mogelijkheden op een rijtje

1

Brons
Advertentie op internetsite www.sev-voetbal.nl
•
•

Per seizoen

Banner op rechterzijde afmetingen b x h 300mm x 250 mm
Vaste plek op rechterzijde

€ 100,00
€ 350,00

2

Wedstrijdsponsor SEV 1
• Vermelding in wedstrijdboekje
• Affiche in het clubhuis
• Vermelding op de dynamische club TV
• Bedrijfsnaam omgeroepen voor de wedstrijd
• Wedstrijdbal
• Uitnodiging voor de wedstrijd

€ 125,00

3

Bedrijfspromotie op de dynamische Club TV voor een heel seizoen

€ 150,00

4

Advertentie voor één seizoen in programmaboekje SEV 1

€ 150,00

5

Vlag (contract voor 5 jaar)

€ 200,00

6

Pakket
•
•
•

€ 325,00

7

Brons
Banner
Wedstrijdsponsor
Dynamische club TV

Zilver
Reclamebord (contract voor 5 jaar)
• Enkelbord
• Enkelbord twee zijdig bedrukt
• Twee borden
• Twee borden twee zijdig bedrukt

Per seizoen
Per jaar
€ 225,00*
€ 350,00*
€ 425,00*
€ 600,00*

*eenmalige kosten voor het maken van het bord ex.btw
• Enkelbord
• Enkelbord twee zijdig bedrukt
• Twee borden
• Twee borden twee zijdig bedrukt
SEV Kasteelheer (gedeelde hoofdsponsor SEV jeugd)
Bedrijfslogo op internet pagina junior KH
Bedrijfslogo op de dynamische club TV
Bedrijfslogo op groot spandoek aan het clubhuis

€
€
€
€

159,00
209,00
298,00
398,00

8

Junior
•
•
•

9

Sponsor Hemelvaarttoernooi voor de jeugd
• advertentie in toernooiboekje
• omgeroepen tijdens toernooi
• aandacht in plaatselijke pers

€ 250,00

10

Pakket
•
•
•
•

€ 500,00

Zilver
Enkel reclamebord
Banner
Wedstrijdsponsor
Dynamische club TV

Vanaf

€ 250,00

14

15

Goud (Kasteelheren programma: gedeelde hoofdsponsor SEV)
SEV Kasteelheer
•
SEV selectie speelt met logo van de Kasteelheren
•
bedrijfslogo op het shirt (optioneel)
•
bedrijfslogo op de SEV site
•
bedrijfslogo op de ballenvanger achter het goal
•
bedrijfslogo op een spandoek aan het clubhuis
•
bedrijfslogo in het programmablad
•
bedrijfslogo logo op de standenborden van SEV 1
•
Kasteelheren zijn samen één maal balsponsor
•
Reclamebord langs het hoofdveld
•
Media aandacht geven aan het sponsorschap
•
Het leveren van een teamfoto van SEV 1
•
Bedrijfslogo op het dynamische Club TV
•
SEV Kasteelheren diner
SEV Vrienden App
• Bedrijfslogo op de SEV site
• Bedrijfslogo in het clubhuis
• Bedrijfslogo in de Vriendenpas app
• Korting voor SEV leden
• Speciale actie voor SEV leden

16

Lidmaatschap Haagse Businessclub (alleen in combinatie
met één van bovenstaande mogelijkheden)

vanaf

Per seizoen
€ 1500,00

10% korting

€ 150,-

SEV-sponsor worden is inclusief het lidmaatschap van de SEV Businessclub met 2 x per jaar een
evenement. Laten we elkaar van dienst zijn, onze leden van de sponsorcommissie staan u graag te
woord. Het lijkt ons goed en nuttig om ook van uw kant eventuele suggesties te vernemen om iets
voor onze vereniging te betekenen.
Sponsorcommissie
Neem gerust eens contact op met de leden van de sponsorcommissie. Hieronder treft u de namen
met telefoonnummers en e-mailadressen:

Martijn Heijstek

06-13518123

mail@martijnheijstek.nl

Wessel van Huizen

06-43226610

wesselvnh@gmail.com

Robin Schoew

06-24941837

r.schoew@hotmail.com

