Sponsorvoorstel voor periode van 1 jaar
Naam bedrijf:
KvK nummer:
Naam contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mail adres:

Algemene sponsoring
 Advertentie Bossche Dol (uitgave 4 maal per jaar)
 ½ A5 pagina (zwart/wit)
 1/1 A5 pagina (zwart/wit)
 Achterpagina A5 (zwart/wit)
 Breder adverteren
• Logo op de website (full color)
• Logo in de Nieuwsbrief (full color)

€80
€160
€220
€ 200

• Sponsorbord op de vereniging
 PR
€ 200
• Aanbiedingen onder de aandacht brengen via bijv. twitter en sponsorbord
• Links plaatsen
• Interview of artikel op de website
 Ter beschikking stellen spullen
kosten materiaal
• Vermelding op de website en nieuwsbrief (eenmalig)
• Vermelding op sponsorbord op de vereniging
 Specials
 Foto/film mogelijkheden
 Sponsoring boot
 Anders:

Bossche Sprint: 6 September 2014
 Standaard pakket Bossche Sprint
•
•
•

Logo op website Bossche Sprint (full color) en de poster (zwart/wit)
Start-finish vlag
Vermeldingen (prijsuitreiking)

€ 250

 Uitbreidingsmogelijkheden Bossche Sprint
 Grotere advertentie op de website (full color / animated)
 Giveaways nl.:
 Sponsoring medailles of beker
 Commissiekleding/vrijwilligerskleding
 Anders nl.:

€ 250
kosten materiaal
kosten medailles/bekers
kosten kleding

Open Roei- en Familiedag: 21 September 2014
 Standaard pakket Open Dagg
• Logo op website Open Dag (full color) en de poster (zwart/wit)
• Vlag op de vereniging

€ 250

 Uitbreidingsmogelijkheden Open Dag
 Giveaways nl.:
 Commissiekleding/vrijwilligerskleding
 Anders nl.:

kosten materiaal
kosten kleding

Dommelregatta 15: 25 Mei 2014


Standaard pakket Dommelregatta
• Logo op Dommelregatta website (full color)
• Vlag op de vereniging
• Advertentie in het wedstrijdboekje (1/2 A5 pagina zwart/wit)
• Vermeldingen (stuurliedenvergadering, prijsuitreiking)
 Uitbreidingsmogelijkheden Dommelregatta
 Grotere advertentie
 advertentie op de website (full color / animated)
 boekje 1/1 pagina (zwart/wit)
 achterkant (zwart/wit)
 Start-finish vlag (Vughtereiland)
 Giveaways / materiaal nl.:
 Sponsoring medailles
 Commissiekleding/vrijwilligerskleding
 Sponsoring rugnummers
 Anders:

€ 500

€ 250
€ 160
€ 220
€ 250
kosten materialen
kosten medailles
kosten kleding
kosten rugnummers

All inclusive sponsoring
€ 2.000

 Standaard pakket all inclusive:
• Logo op

•
•

• Voorpagina Website (full color)
• Dommelregatta website (full color)
• Website Bossche Sprint (full color) en de poster (zwart/wit)
• Nieuwsbrief (full color)
Vlag op de vereniging tijdens alle activiteit (indien toegestaan)
Advertenties

• Alle programmaboekjes en Bossche dol (1/1 A5 pagina)
• Vermeldingen
• Welkomstwoorden, prijsuitreikingen
• PR mogelijkheden
• Aanbiedingen onder de aandacht brengen via bijv. twitter
• Links
• Interview of artikel
• Ter beschikking stellen spullen
• Vermelding op de website en nieuwsbrief (eenmalig)
• Vermelding op sponsorbord op de vereniging
• 50% korting op een roeiclinic voor max. 8 man
 Uitbreidingsmogelijkheden:
 Grotere advertentie
 advertentie op de website (full color / animated)
 boek 1/1 A5 pagina (zwart/wit)
 boek binnenkant omslag (zwart/wit)






Giveaways / Natura nl.:
Sponsoring beker/prijs
Foto/film mogelijkheden
Sponsoring boot
Anders nl.:

Ter ondertekening sponsor:
Naam:
Datum:
Handtekening:

€ 250
€ 160
€ 220
kosten materialen
kosten beker/prijs
NOTK
NOTK

Ter ondertekening RV de Hertog:
Naam:
Datum:
Handtekening:

