
SPONSORVOORSTEL

SPORTTASRECLAME
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 ‘Sporttassponsoring’ zorgen wij 
voor uw visibiliteit binnen een club van meer dan 300 leden en 20 ploegen in competitie.

Wat kunnen wij u bieden ?

Vanaf de leeftijd van kadetten (U15) over onze heren en 
damesploegen tot en met recreatie, zorgen wij voor alle 
spelers voor eenzelfde sporttas. Sporttassen voor al deze 
ploegen betekent al snel 200 stuks. De reclame op deze 
sporttassen wordt beperkt tot maximaal 2 sponsors. Zo 
garanderen wij een maximale zichtbaarheid van uw logo.

Wenst u voor uw eigen zaak deze sporttassen ook aan te 
schaffen, dan kan u mee genieten aan dezelfde 
voorwaarden als deze die wij als grote club krijgen bij 
fabrikanten van sportmateriaal.

Omwille van de kwaliteit hebben we gekozen voor Erima 
wat één van de meest gekende en gerenommeerde 
merken is in het volleybal. Hierdoor rekenen wij op een 
levensduur van 2 jaar.

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.

Wat verwachten wij van u ?

Gezien de vrij grote omvang van dit pakket hebben we ervoor gekozen 
hiervoor 2 sponsors te zoeken, maar niets belt u als bedrijf of handelaar dit 
ganse pakket alleen te financieren. Het spreekt voor zich dat we dan ook uw 
exclusiviteit op deze sporttassen garanderen.
De kostprijs van de sporttassen zou dus in 2 gedeeld worden en we houden 
rekening met een levensduur van 2 jaar.

Totale kostprijs in jaar 1: € 3.000,- incl. BTW. 
Kostprijs per sponsor in  jaar 1: € 1.500,- incl. BTW.

In het tweede jaar voorzien wij nog een aanvulling van ±70 sporttassen 
waardoor we dan komen op:
Kostprijs per sponsor in  jaar 2: € 525,- incl. BTW.

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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