fc v vc
sponsor ing

Bent u al sponsor
van FC VVC?
ONTDEK ONZE NIEUWE SPONSORPAKKETTEN.

Zet uw bedrijf op de kaart met onze
nieuwe sponsormogelijkheden.
Waarom zou u
FC VVC sponsoren?
• Omdat u als ondernemer sport ziet als 		
een maatschappelijk belang.
• Uw bedrijf wordt op een positieve
manier zichtbaar.
• U kunt op een sportieve manier netwerken
en u leert collegaondernemers kennen.
• U herkent commercieel voordeel direct.
• Uw hart ligt bij de club en u wilt de
ambities en activiteiten van FC VVC
ondersteunen.
• U heeft kinderen, familie, vrienden
of kennissen die bij FC VVC voetballen.
• U heeft als sponsor privileges binnen
de club en toegang tot het FC VVC
Sponsorhome.
• De club heeft zonder de bijdrage van 		
sponsoren geen bestaansrecht!

Sport als een maatschappelijk belang.
Alle sponsoring aan FC VVC heeft uiteraard tot doel het voetbal
van FC VVC op een hoger niveau te brengen. Vanaf de jongste
jeugd, de dames, de goedwillende recreanten en uiteraard de
selectie teams (jeugd en senioren). Dankzij uw bijdrage kunnen
we de ambities van onze club waarmaken!

Bent u nog geen sponsor?
U bent op de zaterdagen van de thuiswedstrijden van FC VVC 1
altijd welkom om de sfeer te komen proeven in het Sponsorhome
en kennis te maken met andere sponsoren. Neem gerust uw
partner of introducee mee! Bent u als ondernemer enthousiast
geworden? Neem dan contact met ons op: sponsoring@fcvvc.nl
In een persoonlijk gesprek bespreken we uw mogelijkheden.

Laat u verrassen door onze
nieuwe FC VVC Sponsorpakketten.
Voetbal is plezier voor jong en oud! In het weekend zijn er op de club bij FC VVC
gemiddeld 1500 mensen te vinden of het nu als speler is, ouder van een speler of als
vrijwilliger. Dat is een behoorlijk bereik. Op deze plek mag u dus als (lokale) ondernemer
niet ontbreken! Met de sponsoring van FC VVC zet u uw bedrijf op de kaart en u laat
vooral zien dat u FC VVC een warm hart toedraagt. Een win-win situatie. Bovendien kunnen
we dankzij uw bijdrage de ambities van onze club waarmaken.

FC VVC Sponsorpakketten

• Toegang Sponsorhome
• Vermelding website en Sponsorhome, flyer of magazine
• Gratis deelname aan alle
evenementen, netwerkavonden,
BBQ, Galadiner etc.
• Consumptiepas t.w.v. €100,-

Prijzen per seizoen

Business Partner
€750,Sponsor
Platinum

Sponsor
Goud

Sponsor
Zilver

Sponsor
Brons

€750,-

€625,-

€450,-

€200,-

3 x Keuze
BORD
VLAG

2 x Keuze
BORD
VLAG

•
•
•
•

1 x Keuze
BORD
VLAG

Toegang Sponsorhome
Vermelding website (banner)
Videokrant kantine
Consumptiepas t.w.v. €50,-

• Toegang Sponsorhome
• Bedrijfslogo op teamkleding
• Consumptiepas t.w.v. €50,(Excl. aanschaf kleding en productie)

Team Sponsor
€ 250,-

Bij het afsluiten van een sponsorovereenkomst langer dan 3 jaar neemt FC VVC de kosten voor
de productie van bord/vlag voor rekening! Alle bedragen zijn exclusief BTW en per seizoen.

Sponsoring al mogelijk vanaf € 200,Bij FC VVC bieden wij u door middel van 6 verschillende sponsorpakketten de mogelijkheid om uw bedrijf
(met naam en logo) te presenteren. Dat kan op een reclamebord of vlag langs de lijn, of bijvoorbeeld als Team Sponsor
van uw favoriete team. En wat dacht u van uw naam en logo op de videokrant in de altijd gezellige kantine of op de
drukbezochte website van FC VVC?
Er zijn al mogelijkheden vanaf slechts €200,- per seizoen! In deze folder hebben wij de 6 verschillende
sponsorpakketten voor u schematisch weergegeven. Bij ieder sponsorpakket heeft u gegarandeerd toegang tot het
FC VVC Sponsorhome en ontvangt u altijd een consumptiepas met een tegoed van €100,- of €50,-.

Steun FC VVC en word sponsor.
Combineer sportief netwerken met gezelligheid in een prettige ambiance.
Meld u aan via sponsoring@fcvvc.nl

