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Businessclub pakketten
Wilt u toegang tot een mooi zakelijk netwerk in Breda? Dan bent u bij de Baronie Businessclub aan het
juiste adres. Baronie biedt haar zakelijke netwerk ook buiten de wedstrijddagen doordachte mogelijkheden
om te netwerken, zaken te doen of kennis uit te wisselen door middel van de Baronie businessclub.
Door het jaar heen zijn er diverse (minimaal 4) activiteiten waarbij u in contact kan komen met andere
businessclubleden. Elk evenement kent een eigen setting. U komt hierdoor op diverse manier in contact
met u collega leden.

Vrienden van Baronie

€500,-

Deze vrienden krijgen:
•
2 seizoenkaarten
•
Kick-oﬀ seizoen bijeenkomst
•
Uitnodiging voor andere bijeenkomsten

Businessclub Zilver van Baronie

€1250,-

Deze sponsors krijgen:
•
Reclamebord op hoofdveld
•
Vermelding op website
•
Vermelding op naambordjes in het sponsorhome
•
2 seizoenkaarten
•
Toegang tot het sponsorhome bij de thuiswedstrijden van vv Baronie
•
Toegang tot minimaal 4 businessclub bijeenkomsten

Businessclub Goud van Baronie

€2000,-

Deze sponsors krijgen:
•
Reclamebord op hoofdveld + 2x reclamedoek op bijveld
•
Vermelding op website
•
Vermelding op naambordjes in het sponsorhome
•
4 seizoenkaarten
•
Toegang tot het sponsorhome bij de thuiswedstrijden van vv Baronie
•
Toegang tot minimaal 4 businessclub bijeenkomsten

* Prijzen zijn excl. BTW, per seizoen en minimaal 3 seizoenen. Betaal je in 1x dan krijg je 10 % korting.
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Hoodsponsor
Hoofdsponsor

€50.000,€50.000,-

Hoofdsponsor worden voor Baronie? Neem contact op met de sponsorcommissie voor de
mogelijkheden!
Dat kan via sponsorcommissie@vvbaronie.nl of via www.vvbaronie.nl

Sponsor eerste elftal

Vanaf €1.250,-

Er is nog plaats op het wedstrijdshirt en presentatiepak van ons vlaggenschip Baronie 1 zondag.
Als uw logo/naam daar staat, bent u overal zichtbaar waar het team een wedstrijd speelt en ook
op foto’s die regelmatig verschijnen in Bredase lokale bladen als BN/DeStem, het Stadsblad en de
Bode en de lokale bladen bij de thuisspelende vereniging.
Het is ook mogelijk om een thuis- of uitwedstrijd te sponsoren. Diverse activiteiten met het eerste
elftal, zoals een clinic, wedstrijdbespreking of andere activiteiten behoren ook te de mogelijkheden.

Hoodsponsor
Boarding langs de velden

€50.000,Vanaf
€295,-

Uw bedrijf op de boarding langs de velden van Baronie? Boarding op het hoofdveld vanaf €695,en boarding op het bijveld vanaf €295,- (kosten boarding niet inbegrepen)

Tenuesponser
Tenuesponsor

Vanaf €80,- per speler

Teamsponsoring: teamkleding met uw logo/naam erop.
U kunt er ook voor kiezen een team aan te kleden.
Te beginnen met shirts en presentatiepakken waarin de teams naar de wedstrijden gaan. Aan te
vullen met inloopshirts, trainingsjacks en -broeken, jassen. etc. Op alle bovenstukken kunt u dan uw
logo/naam laten drukken. Meerdere keuzemogelijkheden/maatwerk.
Contact: materiaalbeheer@vvbaronie.nl.
Stel in overleg met ons uw sponsorpakket samen. Voor meer informatie neem contact op met de
sponsorcommissie via sponsorcommissie@vvbaronie.nl
U kunt natuurlijk ook kijken op www.vvbaronie.nl
* Prijzen zijn excl. BTW, per seizoen en minimaal 3 seizoenen. Betaal je in 1x dan krijg je 10 % korting.

Accommodatie:
Sportpark “De Blauwe Kei”
Blauwe Kei 1A
4834 AW Breda
Correspondentie-info adres:
vv Baronie
Postbus 4731
4803 ES Breda

