Sponsormogelijkheden Volleybalvereniging
Kraftwell Symmachia Roosendaal

1. Hoofdsponsor
Kraftwell BV is onze hoofdsponsor. In alle uitingen gebruiken wij de naam Kraftwell
Symmachia Roosendaal, Kraftwell staat vermeld op de shirts van Dames 1 en Heren 1 en
Kraftwell heeft een aantal reclame-uitingen in sporthal D’n Dijck. Wij kennen 1
hoofdsponsor.

2. Kledingsponsoring
Wij bieden de mogelijkheid voor shirtsponsoring alleen aan voor Dames 1 en Heren 1, de
overige teams spelen in shirts zonder shirtreclame. Op de shirts van Dames 1 en Heren 1
staat op de voorzijde reclame van Kraftwell en op de achterzijde van onze subsponsor
Penotti.
Naast de wedstrijdshirts hebben wij een uitgebreide aanvullende kledinglijn waar
sponsorbedrukking op mogelijk is. Via onze webshop kunt u zien hoe deze kleding eruit ziet.
Wedstrijdbroekjes
Voor dames 1 (3e divisie) en heren 1 (2e divisie) geldt een bedrag van € 500,- per seizoen
voor sponsoring van de wedstrijdbroekjes. Dit op basis van een 3-jarig contract. Voor alle
andere teams geldt een bedrag van € 30,- per herenbroekje en € 45,- per damesbroekje
(eenmalig), waarbij de broekjes 3 seizoenen gebruikt worden. De broekjes inclusief
bedrukking zijn inbegrepen in deze prijs.
Inspeelshirts
Voor dames 1 (3e divisie) en heren 1 (2e divisie) geldt een bedrag van € 250,- per seizoen.
Dit op basis van een 3-jarig contract. Voor alle overige teams geldt een bedrag van € 30,- per
shirt (eenmalig), waarbij de shirts 3 seizoenen gebruikt worden. De inspeelshirts inclusief
bedrukking zijn inbegrepen in deze prijs.
Trainingspakken
Voor dames 1 (3e divisie) en heren 1 (2e divisie) geldt een bedrag van € 600,- per seizoen.
Dit op basis van een 3-jarig contract. Voor alle overige teams geldt een bedrag van € 60,- per
trainingspak (eenmalig), waarbij de trainingspakken 3 seizoenen gebruikt worden. De
trainingspakken inclusief bedrukking (op het jasje) zijn inbegrepen in deze prijs.
Tassen
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Wij bieden de keuze uit 2 soorten tassen (Ferdy Grande en Ferdy Medium). Voor dames 1 (3e
divisie) en heren 1 (2e divisie) geldt een bedrag van € 400,- per seizoen (tas Ferdy Grande).
Dit op basis van een 3-jarig contract. Voor alle overige teams geldt een bedrag van € 60,(Ferdy Grande) of € 50,- (Ferdy Medium)- per tas (eenmalig), waarbij de tassen 3 seizoenen
gebruikt worden. De tassen inclusief bedrukking zijn inbegrepen in deze prijs.
Hoodies
In onze kledinglijn hebben wij 3 typen hoodies opgenomen:
• Malik (in stijl van de trainingspakken)
• Wire (zwarte hoodie met rits)
• Warren (zwarte hoodie zonder rits)
Deze hoodies kunnen gesponsord worden voor de hierna vermelde bedragen per hoodie
(eenmalig), waarbij de hoodies 3 seizoenen gebruikt worden. De hoodies inclusief
bedrukking zijn inbegrepen in deze prijs.
Type hoodie
Malik
Wire
Warren

Eenmalig bedrag per hoodie)
€ 75,€ 60,€ 50,-

3. Overige mogelijkheden
Naast de hiervoor vermelde mogelijkheden van shirtsponsoring bieden wij verschillende
mogelijkheden om uw bedrijf of organisatie onder de aandacht te brengen.
Sponsormogelijkheid
Balsponsoring Dames 1 of Heren 1 (naamsvermelding bij
aankondiging en aanvang wedstrijd)
Bidons (met sponsorlogo bedrukt bidonkrat met 10 bidons):
• Dames 1 of Heren 1
• Overige teams

Bedrag

Sponsorvermelding op de netrand:
• Wedstrijden Dames 1 en Heren 1 (1 sponsor mogelijk)
• Overige teams (2 sponsoren mogelijk)
Reclamebord aan de voorzijde tellertafel bij wedstrijden Dames
1 en Heren 1 (inclusief eenmalige aanmaakkosten)
Reclamebord afmeting 1,3 x 0,6 meter in de sporthal (exclusief
eenmalige aanmaakkosten € 85)
“Vrienden van Kraftwell Symmachia Roosendaal”1:
• Naamsvermelding op de website
1

Per
€ 50,- Eenmalig

€ 100,- Per jaar (3 jaar)
€ 100,- Eenmalig (3 jaar
gebruik)
€ 500,- Per jaar (3 jaar)
€ 500,- Eenmalig (3 jaar
gebruik)
€ 500,- Per jaar (3 jaar)
€ 250,- Per jaar (3 jaar)
€ 150,- Per jaar

Dit pakket krijgen alle sponsoren (met uitzondering van incidentele balsponsoren)

Sponsormogelijkheden Kraftwell Symmachia Roosendaal/Seizoen 2017 - 2018

Pagina 2

•
•

Naamsvermelding in de sponsorvitrine in D’n Dijck
Naamsvermelding in de presentatie in Veld 3

Dit zijn de standaard door ons geboden sponsormogelijkheden. Wij zijn echter vooral
geïnteresseerd in uw wensen en de mogelijkheden die u ziet en gaan daar graag met u het
gesprek over aan. Op basis van uw persoonlijke wensen worden afspraken over reclameuitingen gemaakt.
Alle aangegeven prijzen zijn exclusief Btw. Bij de aangegeven sponsorprijzen gaan wij uit van
bedrukking in unikleur met een klein logo (9 – 14 cm), bedrukking in groter formaat en/of in
kleur is tegen meerprijs mogelijk. Wij kijken hier graag samen met u naar op basis van uw
specifieke wensen.
Voor nadere informatie over sponsoring van onze vereniging kunt u contact opnemen met
Ron Bartels, coördinator Beleid & Organisatie e-mail beleidenorganisatie@symmachia.nl of
telefoon 06-53783131.
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