
Sportpark Vianen Vooruit, Koebaksestraat 35B, 5434LC  VIANEN

Tel: 0485-315913 Website: www.vianenvooruit.nl

Welkom beste Sponsor!

Sporten doe je voor je plezier.

Vianen Vooruit wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te 
genieten van de voetbalsport.
Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de 
voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. 
Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die, 
op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden, door de leden 
herkend wordt als een aantrekkelijke club.

Om dit te realiseren hebben wij u als betrokken sponsor nodig!
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Welkom beste Sponsor!

Voetbal Vereniging Vianen Vooruit heeft diverse mogelijkheden voor sponsoren om zich middels een logo of advertentie bij ons te uiten.

Spelregels: - De sponsor levert het logo aan in formaat EPS of Ai (illustrator document) en wij zorgen voor een (gratis) ontwerp.
- De sponsor levert een kant en klare advertentie als pdf-document.

TEAMTENUE
U gaat een overeenkomst aan voor 3 jaar waarbij u in het eerste jaar de productie van de tenues betaalt.
De tenues (inclusief keepershirt) worden voorzien van uw bedrijfslogo.
Aanvullend kunnen ook trainingspakken, inloopshirts of kledingtassen gesponsord worden uiteraard voorzien van uw 
bedrijfslogo.

Uw mogelijkheden in tenuesponsoring (voorzien van bedrijfslogo en rugnummering):
- Jeugd (shirt, broek en sokken) : op aanvraag (tenues inclusief keeper)   
- Senioren (shirt, broek en sokken) : circa 1.000,= (16 tenues inclusief keeper)
- Trainingspakken : op aanvraag (16 pakken)

RECLAMEBORDEN
U gaat een overeenkomst aan voor 3 jaar waarbij u in het eerste jaar de productie van het bord betaalt en jaarlijks een bijdrage
sponsort.

Uw mogelijkheden in bordsponsoring (allen aan het hoofdveld):
- Enkelzijdig bedrukt afm : 255 x 61 cm – jaarlijkse bijdrage Eur 115,= (productie + montage Eur 200,=)
- Dubbelzijdig bedrukt afm : 255 x 61 cm – jaarlijkse bijdrage Eur 175,= (productie + montage Eur 285,=)
- Groot bord (ballenvangers)

Zichtzijde hoofdveld
Afm : 305 x 93 cm – jaarlijkse bijdrage Eur 260,= (productie + montage Eur 450,=)

-Groot bord (ballenvangers)
Zichtzijde Koebaksestraat

Afm : 305 x 93 cm – jaarlijkse bijdrage Eur 300,= (productie + montage Eur 450,=)
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Misschien wilt u hoofdsponsor worden, wekelijks omgeroepen worden of speciaal iets doen voor de jeugd? 
Bespreek het met de sponsorcommissie, want er is veel mogelijk.
Piet van Echtelt 06-40829545
Neel Vissers 06-12267483
Patrick Wolfs 06-43073855

BEDRIJFSLOGO OP DE WEBSITE
Uw bedrijfslogo, met link naar uw bedrijfswebsite, komt op de fraaie en veel bezochte website www.vianenvooruit.nl
U gaat een overeenkomst aan voor 3 jaar waarbij u jaarlijks een bijdrage sponsort. Uiteraard is een andere contractduur bespreekbaar.

Uw mogelijkheden in adverteren op de website:
-Bedrijfslogo op sponsorsite : jaarlijkse bijdrage Eur 35,=
-Bedrijfslogo op sponsorsite en in carrousel op de homepage : jaarlijkse bijdrage Eur 80,=

BEELDSCHERM IN CLUBHUIS
Uw bedrijfslogo (en eventueel beperkte gegevens) staan elk weekend en bij evenementen op het beeldscherm in het clubhuis 
van VV Vianen Vooruit. De advertenties worden afgewisseld met actuele foto’s van wedstrijden, uitslagen en standen.

Uw mogelijkheden in adverteren in het clubhuis:
-Bedrijfslogo in carrousel op beeldscherm : jaarlijkse bijdrage Eur 95,= 

SPONSOR V/D WEEK
U bent gedurende 1 week Sponsor v/d Week en dit geeft u de kans om extra de aandacht te vestigen op uw bedrijf.
Uw bedrijfslogo op de website wordt extra uitgelicht.
Tevens wordt tijdens de rust van de thuiswedstrijd van het 1ste elftal uw bedrijf omgeroepen waarbij we u tevens de 
gelegenheid geven in een commercieele actie naar uw eigen keuze.

- Sponsor v/d Week : jaarlijkse bijdrage Eur 80,=
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