UW ONDERNEMING
OP TOPLOCATIE
BIJ S.V. T.E.C.?
Bent u geïnteresseerd neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met
de Sponsorcommissie via sponsoring@svtec.nl

“Ik mikte op
het RECLAMEBORD
maar hij ging er AARDIG in”.
Sjaak Polak

s.v.T.E.C.
GEZIEN WORDEN
IN DE
TWEEDE DIVISIE

CLUB VAN
DUIZEND

T.E.C. heeft een wereldprestatie geleverd door in 8 jaar tijd 6 maal te
promoveren. Hier is hard voor gewerkt en het verdient een groot
compliment.
Niet alleen op technisch gebied moet er blijven worden gescoord. Ook qua
infrastructuur, organisatie en financieel moeten er steeds flinke stappen
worden gemaakt.

Qua organisatie en infrastructuur moet er ook flink geïnvesteerd worden.
Het geeft tevens mooie commerciële kansen, zeker met de aandacht die de competitie krijgt van FOX Sports.
De successen verdienen het op commercieel gebied verder te groeien. Daarbij heeft T.E.C. de steun nodig van het
bedrijfsleven. Hiervoor zijn nieuwe sponsormogelijkheden ontwikkeld om de club te ondersteunen, naast de traditionele
vormen van sportsponsoring die T.E.C. al jaren biedt.
Club van Duizend
T.E.C. streeft naar het concretiseren van een hechte clubgemeenschap. Vandaar dat ze een ‘Club van Duizend’ in het
leven heeft geroepen. De leden zullen T.E.C. structureel ondersteunen om continuïteit te waarborgen. Dit is essentieel voor de
toekomst. De club bestaat uit de hoofdsponsors, clubpartners, clubsponsors en clubdonateurs.

Leden van de Club van Duizend krijgen als tegenprestatie de volgende voordelen:

1. Clubdonateurs 1000 euro
- Twee seizoenskaarten op naam voor bezoek alle
thuiswedstrijden
- Toegang voor twee personen tot sponsorhome
- Jaarlijkse netwerkbijeenkomst
- Naamsvermelding op bord in kantine
- Naamsvermelding op bord in sponsorhome
- Naamsvermelding in T.E.C. Magazine
- Naamsvermelding en link op website
- Korting 10 procent op bordreclame
- Korting 10 procent op Glossy Magazine

2. Clubsponsor 1500 euro
- Twee seizoenskaarten op naam voor bezoek alle
thuiswedstrijden
- Toegang voor twee personen tot sponsorhome
- Jaarlijkse netwerkbijeenkomst
- Naamsvermelding op bord in kantine
- Naamsvermelding op bord in sponsorhome
- Naamsvermelding in T.E.C. Magazine
- Naamsvermelding en link op website
- Korting 10 procent op bordreclame
- Bord 3 meter langs hoofdveld
- Korting 10 procent op bordreclame
- Korting 10 procent op Glossy Magazine

3. Clubpartner 2750 euro
- Twee seizoenskaarten op naam voor bezoek alle
thuiswedstrijden
- Toegang voor twee personen tot sponsorhome
- Jaarlijkse netwerkbijeenkomst
- Korting 10 procent op bordreclame
- Bord medium naast tribune

Kledingsponsors
Prijs op aanvraag
Inclusief twee seizoenskaarten
Overeenkomst geldt voor drie seizoenen

Extra:
-

Naamsvermelding bij 1 thuiswedstijd ‘wedstrijdbal’
Logo bij 1 thuiswedstrijd op entreekaartje
Logo op bord in kantine
Logo op bord in sponsorhome
Kwart pagina advertentie in T.E.C. Magazine
Logo en link op website
Naamsvermelding als wedstrijdpartner bij 1 thuiswedstrijd
Logo op promotiescherm in sponsorhome bij alle
thuiswedstrijden
- Logo op promotiescherm in kantine bij alle thuiswedstrijden
- Prominente vlaggenmast op terrein

Borden
Wat is er nu mooier dan met een bord langs het veld te staan
bij de sportclub die de laatste jaren het meest succesvol
in Tiel is geweest? Zeker nu er exposure op televisie wordt
geboden.
Bord 3 meter
Bord 6 meter
Bord 9 meter

500 euro
1000 euro
1250 euro

Bord op tribune
Bord groot naast tribune
Bord medium naast tribune
Bord standaard naast tribune
Banner achter doel op vangnet

4000 euro
2500 euro
1250 euro
750 euro
5000 euro

Advertentie bewaarexemplaar Glossy Magazine
- Kwart pagina
250 euro
- Derde pagina
350 euro
- Halve pagina
450 euro
- Hele pagina
850 euro
- Binnenzijde achter/voor
1250 euro
- Achterzijde
1650 euro

