
SPONSORVOORSTEL

KLEDIJSPONSOR SWEATER

Wenst u een betaalbare oplossing om uw bedrijf of handelszaak meer naambekendheid te geven via de sport , 
dan kunnen wij waarschijnlijk iets voor elkaar betekenen. Via de formule van ‘Kledijsponsoring Sweater’ 
zorgen wij voor uw visibiliteit binnen een club van meer dan 300 leden en 20 ploegen in competitie 
gecombineerd met een mooie netwerking activiteit.

Wat kunnen wij u bieden ?

Alle spelers en speelsters van de club, een kleine 300 in totaal, krijgen een sweater die zij dragen voor en na 
de wedstrijden of tijdens de wedstrijd om de reservespelers/speelsters warm te houden. Op deze sweater, 
die overal in Oost Vlaanderen te zien zal zijn, kunnen wij uw logo plaatsen.

Wij maken geen onderscheid tussen sweaters voor onze senioren, jeugd of recreatie. Dus alle spelers en 
speelsters van de club dragen uw logo, ongeacht de ploeg waar ze in spelen.

Gezien deze sweaters meerdere seizoenen meegaan vragen wij een engagement voor 3 seizoenen waarbij 
wij u naar keuze per seizoen of in één maal een factuur bezorgen. Deze vorm van sponsoring start opnieuw 
vanaf het seizoen 2016-2017, waarbij de sweaters in juni 2016 in productie dienen te gaan.

Wat verwachten wij van u ?

Voor één van de logo’s 1 t/m 5 betaalt u €550,- per seizoen
Voor één van de logo’s 6 of 7 (op de mouwen) betaalt u €650,- per seizoen
U krijgt van ons een sponsorfactuur voor dit bedrag

Opmerking: Deze formule biedt garantie op sectorexclusiviteit
Deze formule kan gecombineerd worden met andere formules
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Wil u graag naar de Beker van België in het volleybal ? 
Geen enkel probleem DYNACO Lede bezorgt aan de 
geïnteresseerde sponsors 2 gratis kaarten voor dit 
evenement. Snel bestellen is de boodschap, want het 
volleybal zit in de lift en kaarten zijn snel uitverkocht.

Uw logo wordt geprojecteerd op ons jaarlijks eetfestijn 
waar we traditioneel tussen de 1.000 en 1.200 
genodigden mogen ontvangen. Daarnaast wordt uw logo 
vermeld op de homepage van onze website 
(www.vclede.be) met een directe link naar uw eigen 
website. Een screenshot vind u hiernaast.
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