Een doelgerichte investering

Sponsorvormen
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SV Schalkhaar biedt u tal van sponsormogelijkheden. U kunt kiezen uit specifieke sponsor
items, zoals kledingsponsoring van een team of online advertising. U kunt ook gebruik
maken van een aantrekkelijk sponsorpakket (zie achterzijde), waarin diverse items tegen
een aantrekkelijk tarief zijn gecombineerd. Uw contactpersoon geeft u een advies op maat.
Kleding
Shirtsponsor: E-, F-, M- of een handbalteam
Shirtsponsor: standaardelftal, E1 of F1
Shirtsponsor: C1 of D1
Shirtsponsor: 3e elftal, A1 of B1
Shirt-/Kledingsponsor: 1e en 2e elftal (incl. trainingskleding)
Trainingspakken/overige kleding (met/zonder SV Schalkhaar logo)

€
€

250,325,-

€

450,-

€

150,-

€

150,-

€

250,-

€

50,-

€

500,-*

€
600,op aanvraag

Shirtsponsoring

Online
1
2
3

Logoslider (Uw logo samen met meerdere in 1 roulerende balk,
150 x 150 pixels, JPG, max. 80 KB.)

Sponsorslider (Uw advertentie(s) samen met meerdere in 1 roulerende balk,
met link naar uw eigen website, 270 x 152 pixels, JPG, max. 100 KB.)

Actieadvertentie (Uw advertentie op de homepagina. Klikbaar voor
grotere weergave, max 900 x 900 pixels, JPG, max. 300 KB, prijs per week)

Bordsponsoring

Advertentie E-nieuwsbrief (oplage 1.500, 10 x per jaar)
A

Volledige breedte (banner A, 640 x 150 pixels)

B

1/2 breedte (banner B, 300 x 150 pixels)

C

1/3 breedte (banner C, 193 x 97 pixels)

D

1/4 breedte (banner D, 140 x 70 pixels)

€
€
€

300,-*
200,-*
100,-*

* Minimaal 8 advertenties

Overig
Balsponsor 1e elftal (incl. vermelding in programmablad)
Adv. in programmablaadje ‘Op het eerste gezicht’
Digitale scherm-reclame (kantine)
Klein reclamebord hoofdveld (0,80 x 3,00 meter)
Groot reclamebord hoofdveld (1,00 x 3,00 meter)
Reclamebord beachveld (1,00 x 3,00 meter)
Reclame-sticker op dug-out
Evenementensponsoring (voetbal- en niet-voetbal activiteiten)
Reclamebord Dart-hoek (0,60 x 0,50 meter)
Reclamemogelijkheden Jeu-de-boules & Biljart

€

100,-

€

150,-

€

€
€
€
€

€

Web advertising

75,225,300,300,400,250,-

€
200,op aanvraag

* De nummering van de online sponsormogelijkheden corresponderen met de nummering
op het technische specificatieformulier. Prijzen exclusief BTW

E-Nieuwsbrief advertising

Sponsorpakketten
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Sponsorpakket A
€

Logoslider website

€

Klein reclamebord hoofdveld (0,80 x 3,00 meter)

€

Kledingsponsor: zaal-, E-, F- M- of een handbalteam
Jaarlijks sponsorbedrag:

Materiaal
150,225,250,-

€

350,-

€

300,-

(Eénmalige kosten: aanschaf en beletteren reclamebord: € 250,- of bedrijfslogo op shirts: € 150,-)

Sponsorpakket B
Advertentie nieuwsbrief (Banner B)

€

Klein reclamebord hoofdveld (0,80 x 3,00 meter)

€

Kledingsponsor: zaal-, E-, F- M- of een handbalteam
Jaarlijks sponsorbedrag:

225,250,-

€

650,-

€

300,-

SV Schalkhaar assisteert u
graag bij de levering van
materiaal voor de diverse
OF sponsorvormen. Op deze flyer
zijn per sponsormogelijkheid
al beknopt de specificaties
aangegeven. Algemeen
geformuleerd ontvangen we
voor shirt- en bordsponsoring
bij voorkeur zogenaamde EPS
AI vectorbestanden (o.b.v.
lettercontouren) afgestemd
op de maatvoering van de
EN sponsorvorm.

(Eénmalige kosten: aanschaf en beletteren reclamebord en bedrijfslogo op shirts: € 400,-)

Sponsorpakket C
Groot reclamebord hoofdveld (1,00 x 3,00 meter)

€

Digitale scherm-reclame

€

Advertentie nieuwsbrief (Banner B)

€

Kledingsponsor: standaard-elftal, E1 of F1

€

Jaarlijks sponsorbedrag:

150,300,325,900,-

Digitale banners worden
normaliter vervaardigd met
Adobe Photoshop, waarbij
de pixel afmeting bepalend is.
Zowel stilstaande (jpg) als
bewegende banners (animated
gif) zijn mogelijk. Banners
mogen niet groter zijn dan
100 kB. Desgewenst kan
SV Schalkhaar u tegen een
geringe vergoeding behulp
zaam zijn bij de vervaardiging
van promotiemateriaal.

(Eénmalige kosten: aanschaf en beletteren reclamebord en bedrijfslogo drukken op shirts: € 450,-)

Contact

Sponsorpakket D
€

Groot reclamebord hoofdveld (1,00 x 3,00 meter)

€

Digitale scherm-reclame

€

Advertentie nieuwsbrief (Banner A)

€

Kledingsponsor: standaard-elftal, E1 of F1

€

Logoslider + Sponsorslider website
Jaarlijks sponsorbedrag:

300,150,500,325,400,-

Gerard Groot Koerkamp
06 21 82 22 04
sponsoring@svschalkhaar.nl

n.o.t.k.

Administratie
Frans Haarman
06 12 32 30 32
sponsoring@svschalkhaar.nl

Vrij Sponsorpakket



Peter Visser (voorzitter)
06 15 15 43 33
sponsoring@svschalkhaar.nl

€ 1.350,-

(Eénmalige kosten: aanschaf en beletteren reclamebord en bedrijfslogo drukken op shirts: € 450,-)

In samenspraak een eigen pakket samen te stellen

Geïnteresseerd in sponsoring
bij SV Schalkhaar?
Neem contact op met:

Prijzen: excl. BTW Sponsoring bij SV Schalkhaar is gebaseerd op wederkerigheid: het creëren van win-win situaties.
Actuele informatie over sponsormogelijkheden, zie: www.svschalkhaar.nl/sponsoring/

SV Schalkhaar - Sponsoring commissie
Sportcomplex ‘De Horsterhoek’ • Horsterhoekweg 9 • 7433 SV Schalkhaar
Tel. 0570 62 35 12 • sponsoring@svschalkhaar.nl • www.svschalkhaar.nl

