SMASH PROMOTIE

SPONSORING
BIJ

T.T.V. SMASH
SCHOONHOVEN

Voorwoord,

Al vele jaren ondersteunen diverse sponsors op de meest uiteenlopende manieren onze
vereniging, daarvoor is Smash hen veel dank verschuldigd. Het is ons een genoegen u, met dit
boekwerkje een overzicht van de sponsormogelijkheden bij tafeltennisvereniging Smash uit
Schoonhoven te kunnen aanbieden.
Dit overzicht is bedoeld om nieuwe sponsors en bestaande sponsorrelaties duidelijkheid te
verschaffen in alle mogelijkheden van sponsoring zoals wij u die momenteel kunnen
aanbieden.
Gelet op de steeds strenger wordende regelgevingen, vermindering van subsidies enz, worden
de verantwoordelijkheden steeds meer bij de verenigingen zelf neergelegd en wordt het de
laatste jaren steeds moeilijker de financiële eindjes aan elkaar te blijven knopen.
Om de contributies voor onze leden op een redelijk niveau te handhaven en om ook in de
toekomst aan onze leden een goede accommodatie te kunnen blijven aanbieden, is steun van
onze sponsors hierbij onontbeerlijk.
Het spreekt voor zich dat de contactpersoon die u vindt bij de verschillende
sponsormogelijkheden in dit boekwerkje, van harte bereid is u geheel vrijblijvend verder te
informeren. Wellicht kunnen hierbij ook andere mogelijkheden van sponsoring, die niet in het
overzicht zijn opgenomen, aan de orde komen.

In het vertrouwen, dat wij met dit sponsoroverzicht uw warme belangstelling voor sponsoring
bij tafeltennisvereniging Smash te hebben opgewekt,

namens het bestuur van t.t.v. Smash
Ab Muilwijk, voorzitter

namens Smash Promotie,
Peter van den Heuvel

ADVERTENTIE-SPONSORING
CLUBBLAD
Het clubblad van Smash verschijnt 3 keer per jaar in A5 formaat waarin de mogelijkheid
wordt geboden voor advertentie-sponsoring.
Het clubblad wordt drie keer per jaar bezorgd bij al onze leden, donateurs en ook u als
advertentie-sponsor ontvangt drie keer per jaar ons clubblad. De totale oplage is ongeveer 90
exemplaren.
De periode waarin uw advertentie in ons clubblad wordt opgenomen loopt van 1 januari tot en
met 31 december.
Onderstaand treft u de tarieven aan voor nieuwe advertenties in ons clubblad voor de periode
van 1 jaar.

Formaat

Advertentieprijs

A5
½A5
¼A5

€ 75,00
€ 50,00
€ 25,00

Voor het plaatsen van een advertentie ontvangt u per seizoen van Smash een rekening.

Contactpersoon bij Smash Promotie voor de advertentiesponsoring:
Peter van den Heuvel
Poorthuisstraat 13
2861 DV Bergambacht
(0182) – 350914

RECLAMEBORD-SPONSORING
CLUBGEBOUW
Al vele jaren bestaat er bij Smash de mogelijkheid om met een reclamebord in het gebouw
onze vereniging financieel te ondersteunen en uw bedrijfsnaam binnen onze vereniging te
promoten.
* De afmeting van een reclamebord dient 700mm breed en 500mm hoog te zijn.
* De prijs voor het plaatsen van een reclamebord bedraagt € 95,00 per jaar,
waarvoor u van Smash per jaar een rekening ontvangt.
* Het bord met uw reclametekst blijft gedurende de periode waarin het bord in ons
clubgebouw hangt uw eigendom.
* De overeenkomst voor het plaatsen van een reclamebord wordt aangegaan voor een periode
van 3 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van weer 3 jaar.
* Indien u besluit om na 3 jaar niet tot verlenging van de overeenkomst over te gaan, krijgt u,
uw reclamebord terug.
* Eén keer per jaar kunt u met maximaal 25 personen gratis gebruik maken van ons
clubgebouw, dit is exclusief eten en drinken. Onder leiding van een lid van Smash wordt er
een toernooi georganiseerd alsmede bardienst gedraaid.

Contactpersoon bij Smash Promotie voor de advertentiesponsoring:
Peter van den Heuvel
Poorthuisstraat 13
2861 DV Bergambacht
(0182) – 350914

INTERNET-SPONSORING
WWW.SMASHKC.NL
Zoals bijna elk bedrijf en sportvereniging heeft ook tafeltennisvereniging Smash een website,
met ruim 400 bezoekers per maand.
Op www.smashkc.nl kunt u terecht voor het laatste nieuws, alle uitslagen, standen en
persoonlijke resultaten, informatie over Smash en de website, een routebeschrijving, foto’s
van diverse evenementen en meer dan 225 links naar diverse tafeltennissites in Nederland.
Op de internetsite wordt de mogelijkheid geboden van internet-sponsoring.

* De afmeting van een logo is 100 x 100 pixels
* Uw advertentie is op iedere pagina aanwezig
* De prijs voor het plaatsen van een logo op onze internetsite bedraagt € 12,50 per
jaar, waarvoor u van Smash per jaar een rekening ontvangt.
* De periode waarin uw logo op onze internet site wordt opgenomen loopt 1 jaar.

Contactpersoon bij Smash Promotie voor de internet-sponsoring:
Peter van den Heuvel
Poorthuisstraat 13
2861 DV Bergambacht
(0182) – 350914

