Sponsor

mogelijkheden

Onderstaand een overzicht van de sponsorpakketten die aangeboden worden vanaf 1 januari 2017 voor
(huidige en nieuwe) sponsors van TV De Commandeur. In de sponsorpakketten zijn een aantal onderdelen
standaard opgenomen (o.a. vrijstelling bardienst, sponsorbord, etc.) maar de onderdelen zijn ook oplopend in
aantal lidmaatschappen en aantal personen dat mee kan naar bijvoorbeeld een sponsoruitje.

Sponsorpakketten
SPONSOR ONLY

POINT

GAME

SET

MATCH

Vrijstelling Bardiensten

nvt

Ja

Ja

Ja

Ja

Vermelding op sponsorbord

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Aantal Tennispassen

nvt

1

2

3

4

2

2

3

4

5

Bedrijfstoernooi

nvt

Ja

Ja

Ja

Ja

Advertentie/Banner website

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

€ 225,-

€ 340,-

€ 610,-

€ 840,-

€ 1010,-

Sponsoruitje (# personen)

Investering

 De bedrijfspashouder wordt gevrijwaard van
bardienst c.q. hoeft de bardienst niet af te kopen.
 Bedrijfslogo wordt op het bedrijfssponsorbord
geplaatst (afmeting is 20 cm breed en 10 cm hoog).
 Per seizoen wordt per bedrijfspashouder, 1
bedrijfspas uitgegeven om relaties uit te nodigen.
Deze bedrijfspas is maximaal 5 keer per tennisseizoen
voor een hele dag tennis geldig (en wordt per jaar
automatisch verlengd).
 Per seizoen vindt speciaal voor de bedrijfspashouders
een sponsoruitje plaats, op kosten van TV De
Commandeur. Als voorbeeld zijn afgelopen jaar
de bedrijfspashouders in de gelegenheid gesteld
om gezamenlijk het ABN AMRO tennistoernooi in
Rotterdam te bezoeken.

 De bedrijfspashouder wordt de mogelijkheid
geboden om een bedrijfstoernooi voor eigen
medewerkers of relaties te houden. Het toernooi
dient (in overleg met de vereniging) in de
zomermaanden op een vrijdag of zaterdagavond
te worden georganiseerd. Banen 1, 2 en 3 kunnen
voor deze specifieke avond gereserveerd worden.
Per jaar kan de bedrijfspashouder 1 bedrijfstoernooi
organiseren.
 Een banner van 150 x 150 (pixels) op www.
decommandeur.nl. Per jaar heeft de website
minimaal 50.000 bezoekers (en vertegenwoordigd
een waarde van €85,-).

Plus

pakketten

Extra sponsorpakketten

Horeca +

Naast/aanvullend aan de genoemde
sponsorpakketten biedt TV De Commandeur ‘pluspaketten’ aan. Dit zijn extra mogelijkheden om de
naamsbekendheid van uw bedrijf te verhogen.

Bierviltje, dienbladen of glazen in de stijl/logo van uw
bedrijf. Prijs in overleg o.b.v. uw wensen.

Tennis / activiteit +

Digitaal +

 Ansichtkaart of handdoek bedrukken, welke worden
weggegeven tijdens inschrijving van een toernooi
Banner/advertentie op website decommandeur.nl.
of een dergelijk leuk controleerbaar moment. Prijs
met link naar eigen website. (de site heeft 50.000
in overleg o.b.v. uw wensen.
bezoekers per jaar).
 Tennisclinic in combinatie met tennisschool David
van Aalst (incl. beschikking van de kantine). Prijs: €15
Banner/advertentie in twee verschillende grootte op
per persoon, minimaal 15 personen.
de website mogelijk:
 Tennisballen bedrukt met bedrijfslogo voor
 150 x 150 (pixels): €85,in de ballenautomaat of beschikbaar voor de
 245 x 125 (pixels): €125,wedstrijdleiding tijdens de toernooien. Prijs in
overleg o.b.v. uw wensen.

Spandoeken +
Tijdens evenementen en toernooien (o.a. parken het 2x12-uurstoernooi) mogelijkheid tot het
ophangen van een spandoek op de tennisbanen en
logo vermelding op digitaalwedstrijdschema in het
clubgebouw.
Spandoek van 1x2 meter, in kleur (incl. drukkosten):
 Tennisbaan 1 t/m 3: €350, Tennisbaan 4 t/m 9: €250,-

Sponsorcommissie
Joop de Baan
06-42742506
sponsorcommissie@decommandeur.nl

