SPONSORMOGELIJKHEDEN

“Sportpark Cingellanden”
Cingellanden 1
8064 DC Zwartsluis

GEACHTE HEER, MEVROUW,
Voor u ligt de sponsorbrochure van Sportvereniging DESZ.
De afgelopen jaren hebben wij in gezamenlijkheid een stabiel en krachtig sponsorbestand vast kunnen leggen met daarin veel bedrijven en organisaties uit Zwartsluis en
de nabije omgeving. Stuk voor stuk dragen zij Sportvereniging DESZ een warm hart toe
met waardevolle sponsorbijdragen.
Sponsoren die begrijpen dat een verenging als DESZ deze financiële ondersteuning
ook echt hard nodig heeft. Door de sponsorbijdragen is de vereniging in staat de contributie betaalbaar te houden en veel (neven)activiteiten voor de enthousiaste leden te
organiseren. Daarnaast kunnen we op deze manier iedereen in Zwartsluis die in voetbal geïnteresseerd is, op een kwalitatieve wijze laten genieten van deze sport.
Daar we als vereniging de ambitie hebben om bovenstaande te borgen voor nu en in
de toekomst is het essentieel dat we sponsoren weten te binden aan, en behouden
voor, onze aan onze fantastische vereniging!

Z.O.Z.

Wij hebben juist daarom deze sponsorbrochure uitgebracht om u een indruk te geven
van de verschillende sponsormogelijkheden binnen Sportvereniging DESZ.
Naast de bestaande mogelijkheden gaan wij ook graag met u in gesprek om nieuwe
ideeën te ontwikkelen en oplossingen op maat te vinden. Dus neem gerust vrijblijvend
contact op, zodat wij uw wensen om kunnen zetten naar passende oplossingen.
Namens Sportvereniging DESZ willen wij u alvast vriendelijk bedanken voor uw interesse.
Met sportieve groet,
Namens de Sponsor- & PR commissie
Robert-Jan de Vries
Bestuurslid Sportvereniging DESZ

Sfeerplaat van ons
Behoorlijk goed sfeertje

DESZ IN CIJFERS
DESZ is een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Zwartsluis in Overijssel, opgericht in
1946 na een fusie tussen de Sluziger verenigingen Heracles en ZSV. Het eerste elftal van
de club speelt in de Tweede klasse zaterdag (seizoen 2015/16).
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Wekelijkse bezoekers DESZ.nl
Gemiddelde bezoekers kantine
Volgers op twitter.com/svdesz
Vrienden op Facebook
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Liters bier per week
Hardwerkende vrijwilligers
Trotse sponsoren
Gezamenlijk doel #SamenDESZ

3D KLASSE		

32 TEAMS

CLUBSPONSOR OFFLINE

CLUBSPONSOR ONLINE

BANNER OP ALLE

RECLAMEBORD LANGS

NIEUWSPAGINAS,

HET HOOFDVELD

PROGR. & UITSLAGEN

Profiteer het hele jaar door van waardevolle extra’s
• Uitnodiging voor sponsor- en netwerkbijeenkomsten
• Vermelding op sponsoroverzicht website www.desz.nl
• Vrij entree wedstrijden DESZ 1 (voordeel ruim € 50,-)
• Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
• Uitnodiging voor verenigingsactiviteiten

Prijs € 250,-

Profiteer het hele jaar door van waardevolle extra’s
• Uitnodiging voor sponsor- en netwerkbijeenkomsten
• Vermelding op sponsoroverzicht website www.desz.nl
• Vrij entree wedstrijden DESZ 1 (voordeel ruim € 50,-)
• Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
• Uitnodiging voor verenigingsactiviteiten

Prijs € 300,-

CLUBSPONSOR OFFLINE & ONLINE

RECLAMEBORD LANGS
HET HOOFDVELD

BANNER OP ALLE
NIEUWSPAGINAS,
PROGR. & UITSLAGEN

STERSPONSOR

BANNER OP DE HOME-

RECLAMEBORD LANGS

PAGE DESZ.NL

HET HOOFDVELD

Profiteer het hele jaar door van waardevolle extra’s
• Uitnodiging voor sponsor- en netwerkbijeenkomsten
• Vermelding op sponsoroverzicht website www.desz.nl
• Vrij entree wedstrijden DESZ 1 (voordeel ruim € 50,-)
• Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
• Uitnodiging voor verenigingsactiviteiten

Prijs € 500,-

NAAMSVERMELDING
OP SPONSORBORD
HOOFDINGANG

LOGO OP BRIEFPAPIER

VERMELDING LOGO

S.V. DESZ

OP HOMEPAGE

Profiteer het hele jaar door van waardevolle extra’s
• Uitnodiging voor sponsor- en netwerkbijeenkomsten
• Vermelding op sponsoroverzicht website www.desz.nl
• Vrij entree wedstrijden DESZ 1 (voordeel ruim € 50,-)
• Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
• Uitnodiging voor verenigingsactiviteiten

Prijs € 1000,-

DIAMANT- & HOOFDSPONSOR

Wilt u nog meer opvallen? Als diamant- of hoofdsponsor zijn er nog veel meer manieren
om in de spotlights te komen. Zo is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat de hoofdsponsor
op het tenue van het eerste elftal staat. Maar dat is niet het enige, in overleg kunnen
er tal van afspraken gemaakt worden welke in een meerjarig contract kunnen worden
vastgelegd.
Interesse om diamant- of hoofdsponsor te worden? Neem contact op met de sponsorcommissie voor de mogelijkheden.

ADDITIONELE PAKKETTEN
Naast de standaardpakketten zijn er diverse extra mogelijkheden omtrent het sponsorschap van onze club.
Sponsor van de maand (maximaal 10 sponsoren)			
• Banner op de homepage met logo (link naar spotlights)
• In the spotlights (+ link naar de website)
• Aandacht op Twitter + Facebook (begin van de maand)
• Vermelding in de programmaflyer*

€ 250,00

Wedstrijdsponsor DESZ 1 (ongeveer 13 x per seizoen)				
• Logo in programmaflyer*
• Wedstrijdbal (wordt omgeroepen)
• Vermelding bord in de kantine
• Aandacht op Twitter + Facebook (tijdens thuiswedstrijd)

€ 100,00

* Programmaflyer wordt verspreid op zaterdagen tijdens een thuisduel van DESZ 1

SHIRT- & KLEDINGSPONSOR
De bedragen (excl. BTW) op deze pagina zijn eenmalig, maar de overeenkomst duurt
(minimaal) drie jaar. Sponsor krijgt logo op het tenue en op de website.

SHIRTJES VOOR

TENUES VOOR

TENUES VOOR

TENUES VOOR D1, C1

E OF F (10-DELIG)

F1 OF E1

C OF D (16-DELIG)

B1 OF A1:

€ 450,-

€ 550,-

€ 650,-

€ 850,-

TENUES VOOR

TRAININGSPAKKEN

TRAININGSPAKKEN

SENIOREN (18-DELIG)

VOOR E TOT F

VOOR D TOT A

€ 950,-

€ 450,-

€ 700,-

*Bedrag is jaarlijks, overeenkomst duurt vijf jaar
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Jaarlijkse sponsoring*
Banner op alle nieuwspagina’s, programma & uitslagen (Max. 10)
x
Banner op de homepage (Max. 10)						
x
Vermelding logo op homepage						x
Reclamebord langs het hoofdveld 						x
Banier / vlag bij de ingang van het complex				
x
Shirtreclame senioren – of jeugdelftal (incl. broeken en sokken)		
x
Naamsvermelding op sponsorbord hoofdingang				
x
Logo op briefpapier S.V. DESZ						x
Uitnodiging voor sponsor- en netwerkbijeenkomsten 			
x
Vermelding op sponsoroverzicht website www.desz.nl			
x
Vrij entree wedstrijden DESZ-1 (voordeel minimaal 50 euro)		
x
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie						x
Uitnodiging voor verenigingsactiviteiten					 x
Totaalbedrag in Euro’s							
2000
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ONZE PAKKETTEN OP EEN RIJ!
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GEINTERESSEERD?
Neem dan contact op met:

EEN SPORTVERENIGING KAN NIET ZONDER
HAAR SPONSOREN. OOK DESZ NIET!

Marc-Jan Muis
Telefoonnummer: 06 50 87 71 75

Johan Slurink
Telefoonnummer: 06 21 58 44 77

Gilbert Pastink
Telefoonnummer: 06 51 95 55 88

Jan ten Klooster
Telefoonnummer: 06 42 93 63 62

Robert-Jan de Vries
Telefoonnummer: 06 20 93 52 08
E-mail: sponsoring@desz.nl

www.desz.nl

