VV ALKMAAR

SPONSORING
SEIZOEN 2019/2020

CONTACT:
Nathalya Groot –
Commercieel Manager
+316 11 39 81 52
✉ sponsoring@vvalkmaar.nl

☏

SPONSORING
MOGELIJKHEDEN VV ALKMAAR

RECLAMEBORDEN
Tribunezijde 2.40 meter (TV-uitzendingen)

€ 990,-

Tribunezijde 4.80 meter (TV-uitzendingen)

€ 1.500,-

Achter het doel 4.80 meter (TV-uitzendingen)

€ 2.000,-

Overzijde of elders op het terrein 4.80 meter

€ 750,-

Doek op tribune van 5 x 1.5 meter (slechts 10 beschikbaar) € 2.500,Bovenstaande prijzen zijn per jaar en op basis van een driejarig contract,
excl. btw

WEDSTRIJDSPONSOR
Vermelding door de omroeper tijdens de wedstrijd.
Logo op het LED-scherm tijdens de wedstrijd
Tien toegangskaarten voor de wedstrijd. Hapje en drankje tijdens
de wedstrijd voor tien personen in de businessruimte
Na afloop van de wedstrijd bloemen- en fotomoment met “vrouw
van de wedstrijd”
Vermelding op de goed bezochte website en social-media
kanalen
*

Kosten: € 750,- per wedstrijd excl. btw

VRIEND(IN) VAN VV ALKMAAR
Naamsvermelding en logo met hyperlink op onze website.
Seizoenskaart
Vermelding op social media kanalen

Kosten: € 250,- per jaar excl. btw

WEDSTRIJDBAL SPONSOR
U krijgt wedstrijdbal uit handen van uw favoriete
speelster
Naam op Led- scherm en social media
Wedstrijdbal is ondertekend door de gehele a- selectie

Kosten: € 150,- excl btw

SPONSORING
MOGELIJKHEDEN VV ALKMAAR

MASTERSPONSOR
Reclamebord van 4.80 aan de tribunezijde
VV Alkmaar sjaal
Tien seizoenskaarten
Welkom in de businessclub voor een hapje en drankje bij de
thuiswedstrijden.
Vermelding op goedbezochte website en social media kanalen

Kosten: € 2.500,- per jaar op basis van een driejarig contract
excl. btw

ACADEMIESPONSOR
Reclamebord van 2.40 m
Vier seizoenskaarten
Welkom in de businessclub voor een hapje en drankje bij de
thuiswedstrijden
Vermelding op goedbezochte website en social media kanalen
VV Alkmaar sjaal

Kosten: € 1.250,- per jaar op basis van een driejarig
contract excl btw

LED-SCHERM
Uw logo op het scherm in de rust, voor- en na de wedstrijd
€ 50,- per wedstrijd of € 600,- per seizoen
Een promofilmvan uw bedrijf in de rust, voor- en na de wedstrijd
€ 850,- per seizoen
Tevens zijn er mogelijkheden tot het sponsoren van doelpunten,
wissels, extra tijd, blessure behandelingen, ballen of spelers.
Heeft u specifieke wensen? Wij maken uw sponsorpakket graag in
overleg met u geheel op maat.
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KLEDINGSPONSOR
1e Elftal (Eredivisie Vrouwen + tv-uitzendingen)
Rugsponsor (achterzijde shirt-boven).

€ 7.500,-

Mouw shirt

€ 3.500,-

Broek

€ 2.500,-

KLEDING OPLEIDING
Beloften
Hoofdsponsor

o17 & o15
€ 1.500,-

Rugsponsor

€ 3.000,-

€ 750,-

Mouw shirt

€ 1.000,-

€ 350,-

Broek

€ 1.000,-

€ 350,-

*Prijzen zijn excl btw en drukkosten

LIVE WEDSTRIJDEN
Thuiswedstrijden worden live uitgezonden via ons eigen internet
kanaal. Inmiddels hebben meer dan 25000 mensen de weg naar dit
kanaal gevonden. Wellicht een interessante mogelijkheid om uw bedrijf
onder de aandacht te brengen.
Logo bovenaan de video gedurende de hele wedstrijd € 250,- p.j.
Logo in beeld op het scorebord en tijdsaanduiding € 450,- p.j.
Logo in beeld bij een doelpunt € 150,- per jaar
Prijzen zijn excl btw

