Ga direct naar de inhoud

SPONSORPAKKETTEN 2020
NKC’51 Nijverdalse Korbal Club
Korfbalvereniging NKC’51 uit Nijverdal biedt u als ondernemer verschillende
interessante sponsorpakketten aan.
Sponsoring is meer dan betrokken zijn bij onze vereniging. Met de lokale
zichtbaarheid langs de velden, de zijlijn en online helpen wij u graag om veel
meer rendement uit uw investering te halen.
Naast de pakketten die wij ontwikkeld hebben, staan wij natuurlijk open voor
uw eigen creatieve sponsorideeën.
Heeft u interesse en/of wilt u graag met ons in gesprek komen over sponsering,
stuur dan een mail naar commissiesponsoring@nkc.nl

Sportieve groet,
Sponsorcommissie NKC’51
·
·
·
·
·

Erik Ekelenkamp
Harco Slettenhaar
Raymond Huiskes
Dennis Lentelink
Antoinette Brinkman

Bezoekadres:
Sportpark Gagelman
Sportlaan 1
7443 RC Nijverdal

HOOFDSPONSOR

NKC '51 heeft een groep hoofdsponsoren en promoot deze via de naam "NKC '51
en Partners" bij het publiek en in de media. Het werken met een sponsorgroep levert niet
alleen voor de vereniging, maar ook voor de hoofdsponsoren een groot voordeel op.
Wij kunnen onze "Partners" namelijk een uitgebreid pakket aanbieden voor een scherpe
prijs.
Uw investering
€ 1000,00 per jaar, voor een periode van 4 jaar
* Vermelding "NKC '51 en Partners" op kleding van selectieteams 1 en 2.
* Vermelding "NKC '51 en Partners" op reservewedstrijdshirts, inschietshirts, trainingsjassen
en sporttassen.
* Sponsorbord langs het veld (60 x 240 cm).
* Sponsorbord in de zaal (60 x 120 cm).
* Advertentie (1/4 A4) in het magazine en in de digitale nieuwsbrief (1/8 A4).
* Naam van sponsor op vlag bij ingang naar het veld gezamenlijk met andere hoofdsponsoren.
* Naamsvermelding op het mededelingenbord in de kantine en op sponsorbord bij binnenkomst
park.
* Naamsvermelding op de banner in sporthal tijdens het zaalseizoen.
* De sponsor wordt als hoofdsponsor herkenbaar gemaakt op de website, met een doorlink
naar de website van de sponsor.
* Frequente naamsvermelding op Social Media
De kosten voor bedrukking van borden en kleding worden
door de vereniging betaald.

SUBSPONSOR

Uw investering
€ 400,00 per jaar, voor een periode van 3 jaar
* Sponsorbord langs het veld (60 x 240 cm).
* Sponsorbord in de zaal (60 x 120 cm).
* Advertentie (1/2 A4) in het magazine en in de digitale nieuwsbrief (1/8 A4).
* Naamsvermelding op het mededelingenbord in de kantine.
* Naamsvermelding op de banner in sporthal tijdens het zaalseizoen.
* De sponsor wordt als subsponsor herkenbaar gemaakt op de website, met
een doorlink naar de website van de sponsor.
* Frequente naamsvermelding op Social Media.

De kosten voor bedrukking van de borden worden door de vereniging betaald.

SHIRTSPONSOR

Uw investering
€ 250,00 per jaar, voor een periode van 3 jaar
* Shirtsponsor van een team, uitgezonderd 1 en 2.
* Kleding wordt door de vereniging geregeld en is eigendom van NKC ‘51
* Kosten bedrukking zijn voor de sponsor
* Naamsvermelding op de website, met een doorlink naar de website van de sponsor
* Frequente naamsvermelding op Social Media
* Advertentie (1/4 A4) in het magazine en in de digitale nieuwsbrief (1/8 A4).

Diverse opties:
·
·
·

Trainingspak met bedrukking
Inloopshirt met bedrukking
Sporttas met bedrukking

Bovenstaande opties door de sponsor te betalen, deze is verplicht de kleding en
tassen af te nemen bij onze kledingsponsor.

BORDSPONSOR

Bord langs het wedstrijdveld (afmeting 60 x 240 cm)
Uw investering
€ 150,00 per jaar, voor een periode van 3 jaar

Bord langs het veld en een bord in de zaal bij wedstrijden
van 1 en 2 (afmeting 60 x 120 cm)
Uw investering
€ 200,00 per jaar, voor een periode van 3 jaar

De kosten voor bedrukking van de borden en het plaatsen worden door de
vereniging betaald.

ADVERTENTIESPONSOR

Adverteren in “de BenneBode” A4, full colour
De BenneBode komt 4 x per jaar uit

Uw investering
1/8 pagina per seizoen

€ 75,00

¼ pagina per seizoen

€ 100,00

½ pagina per seizoen

€ 150,00

1/1 pagina per seizoen

€ 200,00

Dug-out sponsor

Uw investering
€ 350,00 per jaar, voor een periode van 5 jaar
De kosten voor het beplakken van de dug- out wordt door de vereniging betaald.

