Accommodatie:
Sportpark “De Blauwe Kei”
Blauwe Kei 1A
4834 AW Breda
Correspondentie-info adres:
vv Baronie
Postbus 4731
4803 ES Breda
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SPONSORPAKKKETTEN
Netwerken, gezelligheid of een groen-wit hart; er zijn verschillende redenen
waarom bedrijven lid worden van de Businessclub Baronie of gewoon sponsor
worden. Baronie de voetbalclub die in 2016 het 90 jarig bestaan gevierd heeft,
is als hoofdklasse club een begrip in de regio en ook ver daar buiten.
Nieuwsgierig? Vraag vrijblijvend informatie aan via sponsorcommissie@vvbaronie.nl

Sponsoring											Bedrag
Wedstrijdbalsponsor per wedstrijd								€ 100,00
Reclamezeil sponsor kunstgrasveld achter 240x80cm 					
€ 250,00
Reclamezeil sponsor Hoofdveld 500x100cm 						
€ 650,00
Reclamezeil sponsor onderkant tribune hoofdveld 1000x200cm 				
€ 1.250,00
Reclamezeil sponsor achterkant tribune, voorkant terras kantine 1000x200cm 		
€ 1.250,00
Reclamezeil sponsor hekwerk achterkant tribune, voorkant terras kantine 500x100cm € 650,00
Advertentie in weekblad Nieuw Ginneken bij alle thuiswedstrijden van Baronie 1
Advertentie/logo van 10x4cm 								
Advertentie om uw bedrijf te promoten van 30x20 cm 					
v.v. Baronie Cashback kaart acceptant, dit kan in overleg 					

€ 45,00
€ 150,00
PM

Baronie tenue sponsor daarin zijn er diverse mogelijkheden (zowel voor senioren als jeugd), dit
graag in overleg met de sponsorcommissie wat hiervan de mogelijkheden zijn.
• tenue sponsoring Baronie selectie
• logo voorkant shirt
• logo achterkant shirt
• logo op de voetbalbroek
• logo op de mouw
• logo op
• trainingspakken
• coach jassen
• voetbaltassen
• regenjacks > polo’s
Genoemde prijzen gelden per jaar. Genoemde kosten zijn excl. BTW en excl. Aanmaak van de betreffende
reclame uitingen.

Businessclub donateur Baronie 						

€ 100,00

• Baronie cashback kaart / Seizoenkaart
• Bijeenkomst 1e en laatste wedstrijd, incl. consumpties

Business Club Baronie 								€ 500,00
• Baronie cashback kaart / Seizoenkaart, incl. consumpties
• Alle Bijeenkomsten
• 1 Naambordje kantine en 1 naambordje sponsorhome
• Naamsvermelding sponsorbord buiten en in sponsorhome

Business Club Zilver

							

€ 1.100,00

• Baronie cashback kaart / Seizoenkaart, incl. consumpties
• Alle Bijeenkomsten
• 1 Naambordje kantine en 2 logo naambordjes sponsorhome
• Naamsvermelding sponsorbord buiten en in sponsorhome
• Power Point reclame op TV scherm in de kantine en in het Sponsorhome

Business Club Goud 								€ 1.950,00
• Baronie cashback kaart / Seizoenkaart, incl. consumpties
• Alle Bijeenkomsten
• 1 Naambordje kantine en 3 logo naambordjes sponsorhome
• Logo sponsorbord buiten
• Power Point reclame op TV scherm in de kantine en in het Sponsorhome
• 2 reclamezeilen kunstgrasvelden achter van 240x80cm
• 1 reclamezeil hoofdveld 500x100cm
• 1x wedstrijdbalsponsor
• 2 FEE Businessclub Golfdag
• mogelijkheid tot plaatsen van je bedrijfsbanner tijdens de Golfdag bij Landgoed Bergvliet
Pakketten (tenuesponsor) op maat, stel in overleg met ons uw sponsorpakket samen. Voor meer
informatie neem contact op met de sponsorcommissie via sponsorcommissie@vvbaronie.nl.

Reclamezeil sponsoren met een contract van minimaal 5 jaar krijgen een korting van 20%.
U kunt natuurlijk ook surfen naar www.vvbaronie.nl

28.02601.01.6.indd 2

23-05-17 17:28

