Partnerships Egelantier Boys
GOUD
•
•
•
•
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•
•

•

ZILVER

1 reclamebord 70 x 300 cm,
Rolbanner 200x100 op
wedstrijd dagen in de kantine
inclusief aanmaakkosten
1/1 pagina advertentie in
clubblad;
Bedrijfsvlag langs het hoofdveld
Exclusieve naamsvermelding en
bedrijfslogo op de website van
Egelantier Boys
Link naar uw bedrijfssite;
Naamsvermelding op de
aanplakaffiche en het grote
T.V. scherm in de kantine;
Sponsor wedstrijdbal en 5
jeugdballen

€ 1000,-

•
•

•
•
•
•

1 reclamebord 70 x 300 cm,
Exclusieve naamsvermelding en
bedrijfslogo op de website van
Egelantier Boys;
Link naar uw bedrijfssite;
Advertentie in het clubblad;
Naamsvermelding op het grote
T.V. scherm in de kantine;
Sponsor wedstrijdbal en 3
jeugdballen

BRONS
• Exclusieve naamsvermelding en
•
•
•
•

bedrijfslogo op de website van
Egelantier Boys;
Link naar uw bedrijfssite;
Advertentie ½ pagina in ons
clubblad;
Naamsvermelding op het
grote T.V. scherm in kantine;
Sponsor 2 jeugdballen

500,=

€ 250,=

EXTRA SPONSORMOGELIJKHEDEN
KLEDING SPONSOR
Egelantier Boys biedt ook de mogelijkheid teams te sponsoren door middel van shirtreclame, trainingspakken en/of voetbal tassen. Er
mogen alleen tenues gedragen worden uit de Egelantier Boys kledinglijn. Alle bedragen zijn inclusief btw.
o Shirtsponsoring 11-tal. eenmalig € 1000,- (15 shirts + keepertenue + bedrukking + teamtas)
o Shirtsponsoring 8-tal. eenmalig € 800,- (12 shirts + keepertenue + bedrukking + teamtas)
o Shirtsponsoring 6-tal. eenmalig € 700,- (10 shirts + keepertenue + bedrukking + teamtas)
o Trainingspakken 11-tal. eenmalig €1100,- (16 stuks inclusief bedrukking)

Sponsor worden bij R.V.V De Egelantier Boys doet u niet voor niets……..
In ons nu ruim 60-jarige bestaan zijn sponsors altijd onmisbaar geweest voor de ontwikkeling van de vereniging, tot wat we nu zijn. Van
groot tot klein hebben vele personen en bedrijven de club altijd weten te ondersteunen en ons daarmee laten groeien tot een warme,
gezellige en sportieve vereniging.
De jeugdafdeling is, waar het voor de meeste voetballers allemaal begint. Wij beschikken over twee grasvelden. Er kan door ieder team
gericht 2x per week getraind worden om de spelertjes op een plezierige, veilige en sportieve wijze kennis te laten maken met de
voetbalsport. Leuk om te vermelden is dat wij lid zijn van de Rotterdamse Aanpak Veilig Voetbal.

CONTACT: Voor informatie over eventuele sponsoring: Nihad Delic 06-28902186 info@egelantier-boys.nl
Reclameborden zijn inclusief aanmaakkosten, huur en belettering. Eventuele vlag zelf aanleveren.

