Sponsorgroep Oeverzwaluwen Voetbal

Pakket Goud
Dit pakket bestaat uit de volgende onderdelen:
Sponsoring van het eerste elftal door middel van wedstrijd - en trainingskleding. U gaat een contract aan
voor een periode van 3 jaar en ondersteunt de vereniging door middel van een financiële bijdrage van €
750,- per jaar (exclusief BTW). U maakt hierbij onderdeel uit van de Sponsorgroep. Deze naam staat
vermeld op de sportkleding van het eerste elftal.
Hier tegenover ontvangt de sponsor de volgende reclame van de vereniging:
Een groot reclamebord in de ballenvanger boven een doel (100x300 cm) of 2 reclameborden langs het
veld (65x250cm) Indien niet aanwezig, schaffen wij één bord gratis voor u aan
Reclame uiting op het Sponsorgroepbord nabij de ingang van het veld of scorebord
Reclame uiting op het Sponsorgroepbord in de kantine
Een 1/6e advertentie in full color in het programmaboekje (13 x per seizoen)
Uw logo en naam op de full color wedstrijdaffiche in het dorp opgehangen (13x per seizoen)
Advertentie Sponsorgroep in Clubblad 't Sweltsje met uw logo en naam
Uw logo op de hoofdpagina van de website, afwisselend met andere hoofdsponsoren
Een advertentie op de nieuwspagina van de website, afwisselend met andere hoofdsponsoren
Een maal per jaar extra aandacht d.m.v. 'sponsor in beeld' . Dit mag een advertentie, een link of een
advertorial zijn (een vaste pagina op onze site bereikbaar d.m.v. een link)
Vermelding op website pagina met al onze andere sponsoren
Maximaal 4 keer per jaar plaatsen wij uw reclameboodschap op onze facebookpagina of delen die met
uw eigen facebookpagina.
U ontvangt van ons een VIP sponsor jaarkaart, dit houdt in:
Gratis toegang tot alle thuiswedstrijden
Een eigen VIP tafel in de pauze met kopje koffie voor 2 personen
Voor 2 personen een gratis drankje na afloop in de kantine
Een maal per seizoen wedstrijdsponsor (extra vermelding op affiche, programmablad, website,
facebook en aankondigingen tijdens de wedstrijd)
Deelname aan het Sponsorgroep feestje voor 2 personen, op kosten van de vereniging.
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