SPONSORPAKKETTEN
Reclame- en advertentiekosten nemen doorgaans een vrij kostbare positie in op de balans van de
ondernemer. De kosten wegen niet altijd op tegen het gewenste resultaat. Door onze deelname aan
de landelijke competitie levert sponsoring u niet alleen meer aandacht en publiciteit in de gemeente
Giessenlanden en omstreken, maar ook elders in de regio en op landelijk niveau krijgt u middels onze
voetbalclub meer exposure. Dit is een interessante en positieve meerwaarde.

Hoofdsponsor

Sponsorpakket Ambassadeur

Sponsorpakket Executive

Businessclublid Temporalis

Sponsorpakket Premium Mouw

Jeugdsponsorcollectief

Sponsorpakket Premium Broek

Losse Sponsoring

Sponsorpakket Stersponsor Collectief
Vriend van de Stichting
Voetbal Promotie SteDoCo

Met een sponsorpakket van v.v. SteDoCo maakt u
een breed publiek attent op uw bedrijf, verstrekkende
verspreiding van uw naam, producten en/of diensten.
Met uw sponsorschap sponsort u het heren 1 team.
U geeft met uw sponsorbijdrage de damesteams,
jeugdteams, onze eigen meidenacademie en de club
een professionele uitstraling!

Bent u geïnteresseerd?
Voor meer informatie en/of een gesprek voor een op
maat uitgewerkt voorstel kunt u ons op elk gewenst
moment via telefoon of schriftelijk via email bereiken.

Met vriendelijke groet en bij voorbaat
dank voor uw steun!

Wim den Braven
Albert van Ommen
Hans de Paauw
Johan van der Werken

HOOFDSPONSOR
De hoofdsponsor beschikt volgens de sponsorovereenkomst over
de volgende sponsormiddelen:
Het verbinden van uw naam aan de
vereniging SteDoCo.
Het plaatsen van uw logo op de borstzijde
van de shirts van heren 1.
Het plaatsen van een reclamedoek
5.80 x 2.80 m.

Het plaatsen van uw logo in het wedstrijd/
programmaboekje en presentatiegids van
SteDoCo en eventuele digitale nieuwsbrief.
2 Sponsorkaarten met recht op gratis
toegang tot de thuiswedstrijden van
v.v. SteDoCo.

Het plaatsen van een presentatie op de
narrowcasting in het sponsorhome.
Team is beschikbaar voor promotionele
activiteiten.
Het plaatsen van uw logo op de
homepage van de website van SteDoCo,
www.stedoco.nl.
Bij uitbreiding van sponsormiddelen komen deze
automatisch ter beschikking. U wordt eens per jaar
bezocht door een vertegenwoordiging van het bestuur,
de contactpersoon van de sponsorcommissie en
eventueel de trainer. Intentie van dit bezoek is relatie
beheer en het inventariseren van eventuele wensen.

*
,
€15.000

PER JAAR
R 3 JAAR
CONTRACTDUU

* Prijs exclusief BTW.

EXECUTIVESPONSOR
De executivesponsor beschikt volgens de sponsorovereenkomst over
de volgende sponsormogelijkheden:
Het verbinden van uw naam aan de
vereniging SteDoCo.
Het plaatsen van uw logo op de rugzijde
van de shirts van heren 1.
Het plaatsen van een presentatie op de
narrowcasting in het sponsorhome.

Het plaatsen van uw logo in het wedstrijd/
programmaboekje en presentatiegids van
SteDoCo en eventuele digitale nieuwsbrief.
2 Sponsorkaarten met recht op gratis
toegang tot de thuiswedstrijden van
v.v. SteDoCo.

Het plaatsen van uw logo op de
homepage van de website van SteDoCo,
www.stedoco.nl.

Bij uitbreiding van sponsormiddelen komen deze
automatisch ter beschikking. U wordt eens per jaar
bezocht door een vertegenwoordiging van het bestuur,
de contactpersoon van de sponsorcommissie en
eventueel de trainer. Intentie van dit bezoek is relatie
beheer en het inventariseren van eventuele wensen.

*
,
€7.500

PER JAAR
R 3 JAAR
CONTRACTDUU

* Prijs exclusief BTW.

PREMIUMSPONSOR MOUW
De premiumsponsor mouw beschikt volgens de sponsorovereenkomst
over de volgende sponsormogelijkheden:
Het verbinden van uw naam aan de
vereniging SteDoCo.
Het plaatsen van uw logo op de mouw
van het tenue van heren 1.
Het plaatsen van een presentatie op de
narrowcasting in het sponsorhome.

Het plaatsen van uw logo in het wedstrijd/
programmaboekje en presentatiegids van
SteDoCo en eventuele digitale nieuwsbrief.
2 Sponsorkaarten met recht op gratis
toegang tot de thuiswedstrijden van
v.v. SteDoCo.

Het plaatsen van uw logo op de
homepage van de website van SteDoCo,
www.stedoco.nl.

Bij uitbreiding van sponsormiddelen komen deze
automatisch ter beschikking. U wordt eens per jaar
bezocht door een vertegenwoordiging van het bestuur,
de contactpersoon van de sponsorcommissie en
eventueel de trainer. Intentie van dit bezoek is relatie
beheer en het inventariseren van eventuele wensen.

*
,
€5.000

PER JAAR
R 3 JAAR
CONTRACTDUU

* Prijs exclusief BTW.

PREMIUMSPONSOR BROEK
De premiumsponsor broek beschikt volgens de sponsorovereenkomst
over de volgende sponsormogelijkheden:
Het verbinden van uw naam aan de
vereniging SteDoCo.
Het plaatsen van uw logo op de broek
van het tenue van heren 1.
Het plaatsen van een presentatie op de
narrowcasting in het sponsorhome.

Het plaatsen van uw logo in het wedstrijd/
programmaboekje en presentatiegids van
SteDoCo en eventuele digitale nieuwsbrief.
2 Sponsorkaarten met recht op gratis
toegang tot de thuiswedstrijden van
v.v. SteDoCo.

Het plaatsen van uw logo op de
homepage van de website van SteDoCo,
www.stedoco.nl.

Bij uitbreiding van sponsormiddelen komen deze
automatisch ter beschikking. U wordt eens per jaar
bezocht door een vertegenwoordiging van het bestuur,
de contactpersoon van de sponsorcommissie en
eventueel de trainer. Intentie van dit bezoek is relatie
beheer en het inventariseren van eventuele wensen.

*
,
€8.000

PER JAAR
R 3 JAAR
CONTRACTDUU

* Prijs exclusief BTW.

STERSPONSOR COLLECTIEF
Het stersponsorcollectief beschikt volgens de sponsorovereenkomst
over de volgende sponsormogelijkheden:
Het verbinden van uw naam aan de
vereniging SteDoCo.
Het plaatsen van een reclamedoek
1.80 x 2.80 m.
Het plaatsen van een presentatie op de
narrowcasting in het sponsorhome.

2 Sponsorkaarten met recht op gratis
toegang tot de thuiswedstrijden van
v.v. SteDoCo.
Voor 2 personen toegang tot het businesshome, geopend van één uur voor aanvang
tot een uur na afloop van de wedstrijd.

Het plaatsen van uw logo op de
homepage van de website van SteDoCo,
www.stedoco.nl.

Bij uitbreiding van sponsormiddelen komen deze
automatisch ter beschikking. U wordt eens per jaar
bezocht door een vertegenwoordiging van het bestuur,
de contactpersoon van de sponsorcommissie en
eventueel de trainer. Intentie van dit bezoek is relatie
beheer en het inventariseren van eventuele wensen.

*
,
€2.500

PER JAAR
R 3 JAAR
CONTRACTDUU

* Prijs exclusief BTW.

VRIEND VAN DE STICHTING

VOETBAL PROMOTIE STEDOCO

Als Vriend van SteDoCo beschikt u volgens de sponsorovereenkomst
over de volgende sponsormogelijkheden:
Het plaatsen van een presentatie op de
narrowcasting in het sponsorhome.
Het plaatsen van uw logo op de
homepage van de website van SteDoCo,
www.stedoco.nl.
Het plaatsen van uw logo op het wandpaneel
van SteDoCo.

2 Sponsorkaarten met recht op gratis
toegang tot de thuiswedstrijden van
v.v. SteDoCo.
Voor 2 personen toegang tot het businesshome, geopend van één uur voor aanvang
tot een uur na afloop van de wedstrijd.

Als Vriend van v.v. SteDoCo sponsort u het heren 1 team.
Maakt u een breed publiek attent op uw bedrijf, verspreiding
van uw naam, producten en/of diensten. U geeft met uw
sponsorbijdrage de damesteams, jeugdteams, onze eigen
academie en de club een professionele uitstraling!

*
,
€1.000

PER JAAR
R 3 JAAR
CONTRACTDUU

* Prijs exclusief BTW.

AMBASSADEUR
De ambassadeur beschikt volgens de sponsorovereenkomst over de
volgende sponsormogelijkheden:
Het plaatsen van een presentatie op de
narrowcasting in het sponsorhome.
Het plaatsen van uw logo op de
homepage van de website van SteDoCo,
www.stedoco.nl.

Voor 2 personen toegang tot het businesshome, geopend van één uur voor aanvang
tot een uur na afloop van de wedstrijd.

2 Sponsorkaarten met recht op gratis
toegang tot de thuiswedstrijden van
v.v. SteDoCo.

Met het Ambassadeurschap van v.v. SteDoCo
sponsort u het heren 1 team. Maakt u een breed publiek
attent op uw bedrijf, verspreiding van uw naam, producten
en/of diensten. U geeft met uw sponsorbijdrage de
damesteams, jeugdteams, onze eigen academie en de
club een professionele uitstraling!

*
,
0
€50

PER JAAR
R 3 JAAR
CONTRACTDUU

* Prijs exclusief BTW.

BUSINESSCLUBLID TEMPORALIS
Het Businessclublid beschikt volgens de sponsorovereenkomst
over de volgende sponsormogelijkheden:
Een uitnodiging voor minimaal drie clubbijeenkomsten, waarbij zowel netwerken als
gezelligheid belangrijke ingrediënten vormen.
Bij een aantal bijeenkomsten worden ook
partners van clubleden uitgenodigd.
2 Sponsorkaarten met recht op gratis
toegang tot de thuiswedstrijden van
v.v. SteDoCo.

Buffet na afloop van de thuiswedstrijden
van v.v. SteDoCo H1.
Optioneel een logo-banner op de website
van v.v. SteDoCo betaalt u: € 950,- ipv
€ 800,-.

Voor 2 personen toegang tot het businesshome, geopend van één uur voor aanvang
tot een uur na afloop van de wedstrijd.
Een ontmoetingsplaats voor het leggen van zakelijke
contacten en een uitgelezen platform om u zakelijk te
manifesteren op een informele manier.

*
,
€800,-/950
PER JAAR
R 1 JAAR
CONTRACTDUU

* Prijs exclusief BTW.
Zonder tegenbericht wordt dit contract
stilzijgend verlengd met 1 jaar.

JEUGDSPONSORCOLLECTIEF
Uniformiteit is wat men bij SteDoCo wil uitstralen, geen zichtbare verschillen in kleding van
heren 1 tot aan de allerkleinsten, onze minipupillen.
Geen verschillende sponsoren op de shirts en maar één goed doel .
Alle jeugdteams dragen het goede doel Het Vergeten Kind (voorheen de Guusje Nederhorst Foundation)
op hun shirt en jaarlijks wordt er een bedrag vanuit het SteDoCo Jeugdsponsorcollectief overgemaakt
aan dit goede doel. Ook werd er besloten om alle spelertjes te voorzien van een presentatiepak zodat
deze op de zaterdagen gedragen kan worden bij voetbalactiviteiten van SteDoCo.

Het jeugdsponsorcollectief beschikt volgens de sponsorovereenkomst
over de volgende sponsormogelijkheden:
Het plaatsen van een logo of advertentie op
de narrowcasting
Het plaatsen van een logo op het
gezamenlijke reclamebord
Naamsvermelding op de website
2 Sponsorkaarten met het recht op gratis
toegang tot de thuiswedstrijden van Heren 1

Extra jeugd-elftalsponsoring:
Voetbaltassen
Trainingspakken

*
,
vanaf €350
PER JAAR
R 3 JAAR
CONTRACTDUU

* Prijs exclusief BTW.

LOSSE SPONSORMOGELIJKHEDEN
Naast de sponsorpakketten is er de mogelijkheid voor
losse sponsoring.
Kleding- en materialensponsoring is voor elk team binnen v.v. SteDoCo mogelijk.
Er zijn nog tal van opties ten bate van verschillende teams, waarbij te denken valt
aan sponsoring van tassen, jassen, warming-up trainingspakken etc.

Wedstrijdkleding

Het te sponsoren wedstrijdtenue kan worden voorzien van de reclametekst
die u wenst, met dien verstande dat niet kan worden afgeweken van de door
v.v. SteDoCo vastgestelde voorschriften. In de praktijk betekent dit dat op
verschillende plaatsen op het shirt en/of broek mogelijkheden zijn voor logo’s
en/of teksten.

Verenigingsvoorschriften

Voor het wedstrijdtenue gelden richtlijnen met betrekking tot de kleurstelling.
Uitgangspunt is dat de eenduidigheid, consistente uitstraling en het gebruik
van de verenigingskleuren voortdurend worden bewaakt. Voor trainingspakken
zijn andere combinaties toegestaan dan bij de kleding. Voor tassen dienen
eveneens uitzonderingen op de regel, indien dit niet in strijd is met het imago
van de v.v. SteDoCo.

PRIJS IS
N
AFHANKELIJK VA
SPONSORING

Vanaf

Reclamedoek

€ 250,-*

Reclamebord

€ 110,-*

Narrow Casting

€ 125,-*

Productiekosten inclusief montage e 175,Doek blijft eigendom sponsor. Huur per jaar. Contractduur 3 jaar.

Productiekosten inclusief montage e 240,Bord blijft eigendom sponsor. Huur per jaar. Contractduur 3 jaar.

Zaterdagen in kantine en sponsorhome.
Per advertentie per jaar.

Advertentie nieuwsbrief
Per advertentie per jaar.

Wedstrijdsponsor

Narrow Casting / advertentie wedstrijdboekje / vermelding scorebord /
omroepen via speaker / vermelding SteDoCo tv.

€ 60,-*
€ 400,-*

* Prijs exclusief BTW.

SPONSOROVEREENKOMST
De firma:
vertegenwoordigd door:
verklaart te zijn overeengekomen, dat bovengenoemde firma het volgende sponsorpakket afneemt:

Hoofdsponsor

contractduur 3 jaar

€ 15.000,- per jaar*

Sponsorpakket Executive

contractduur 3 jaar

€ 7.500,- per jaar*

Sponsorpakket Premium Mouw

contractduur 3 jaar

€ 5.000,- per jaar*

Sponsorpakket Premium Broek

contractduur 3 jaar

€ 8.000,- per jaar*

Sponsorpakket Stersponsor Collectief

contractduur 3 jaar

€ 2.500,- per jaar*

Vriend van SteDoCo

contractduur 3 jaar

€ 1.000,- per jaar*

Sponsorpakket Ambassadeur

contractduur 3 jaar

€ 500,- per jaar*

Businessclublid Temporalis

contractduur 1 jaar

€ 800,-/€ 950,- per jaar*

Jeugdsponsorcollectief

contractduur 3 jaar

vanaf € 350,- per jaar*

Losse sponsoring

SPONSOR
Datum overeenkomst:

Stichting Voetbalpromotie SteDoCo
Datum overeenkomst:

Handtekening:

Handtekening:

De sponsor factuur dient binnen 21 dagen na factuur
datum te worden betaald.
* Prijs exclusief BTW.

