Flevo
Sponsor
Brochure

Flevo wil een optimale band creëren tussen de club en sponsors. Een band gebaseerd op wederzijds
vertrouwen en nut. De relatie tussen club en sponsor moet voor beide partijen een doel invullen en
voldoening geven. De sfeer waarin dit bij Flevo samen gaat, leidt tot langdurige relaties waarin
gezamenlijk nieuwe uitdagingen worden aangegaan

Hoofdsponsor Flevo

Bord Sponsormogelijkheden
XXL Bordsponsors
Plaats van het bord

Afmeting

Sponsorbord aan het
hoofdveld, plaatsing
aan de lange zijde
onder of net naast
het scorebord

7.32 m X 0.65

Huur per
jaar
€ 300-,

Huur per jaar
dubbele bedrukking
€ 399-,

Eenmalige aanschaf
kosten
€ 500-,

Faciliteiten XXL sponsoring
• Aankondiging nieuwe bordsponsor bij eerste thuiswedstrijd
• Uitnodiging bij eerste wedstrijd na het aanschaffen van het sponsorbord
• Vermelding van het sponsoren van het sponsorbord, foto moment na het plaatsen van het sponsorbord
• De aanschafkosten zijn eenmalig en komen zeker niet terug.
• Wij regelen het produceren, ophangen en schoonhouden van het bord.
• Namens onze bedrukker kunnen wij een garantie geven van 6 jaar voor een bord inclusief sticker en kleur

XL Bordsponsors
Plaats van het bord

Afmeting

Sponsorbord aan het
hoofdveld, plaatsing
aan de lange zijde aan
de kant van het
scorebord of achter
een van de goals

4.88 m X 0.65

Huur per
jaar
€ 220-,

Huur per jaar
dubbele bedrukking
€ 300-,

Eenmalige aanschaf
kosten
€ 380-,

Faciliteiten XL sponsoring
• Aankondiging nieuwe bordsponsor bij eerste thuiswedstrijd
• Uitnodiging bij eerste wedstrijd na het aanschaffen van het sponsorbord
• Vermelding van het sponsoren van het sponsorbord, foto moment na het plaatsen van het sponsorbord
• De aanschafkosten zijn eenmalig en komen zeker niet terug.
• Wij regelen het produceren, ophangen en schoonhouden van het bord.
• Namens onze bedrukker kunnen wij een garantie geven van 6 jaar voor een bord inclusief sticker en kleur

L Bordsponsors
Plaats van het bord

Afmeting

Sponsorbord aan het
hoofdveld, plaatsing
aan de lange zijde
(tribunekant) of
achter de goals.

2.44 m X 0.65

Huur per
jaar
€ 115-,

Huur per jaar
dubbele bedrukking
€ 155-,

Eenmalige aanschaf
kosten
€ 210-,

Faciliteiten L sponsoring
• Sponsorbord aan het hoofdveld, plaatsing aan de lange zijde (tribunekant) of achter de goals
• Aankondiging nieuwe bordsponsor bij eerste thuiswedstrijd
• Uitnodiging bij eerste wedstrijd na het aanschaffen van het sponsorbord
• Vermelding van het sponsoren van het sponsorbord, foto moment na het plaatsen van het sponsorbord
• De aanschafkosten zijn eenmalig en komen zeker niet terug.
• Wij regelen het produceren, ophangen en schoonhouden van het bord.
• Namens onze bedrukker kunnen wij een garantie geven van 6 jaar voor een bord inclusief sticker en kleur

Overige Sponsormogelijkheden
Kleding Sponsoring
Sponsoring van kleding is belangrijk voor elk team. Natuurlijk om zo het team een professioneel gezicht
te geven, maar ook de sponsor een goede exposure te gunnen. Als shirtsponsor heeft u de mogelijkheid om uw naam
of logo voorop een voetbalshirt te plaatsen. Daarnaast kunt u gebruik maken van gecombineerde sponsoring. Zo kunt
u met een zakenpartner afspreken om beiden een shirt gezamenlijk te sieren. Onderstaand vindt u de samenstelling van
het sponsorpakket met de voorwaarden waaraan de kleding van Flevo behoort te voldoen. Flevo voert de kledinglijn
van MUTA.
Faciliteiten shirtsponsor:
• Bij overhandiging van het kledingpakket wordt een teamfoto gemaakt samen met de shirtsponsor
• Advertentie op de de website van Flevo en de social media accounts van Flevo
Shirt reclame is er voor € 1.200,- (Voor een team wat speelt op groot veld, 17 complete tenues)
Shirt reclame is er voor € 800,- (Voor een team wat speelt op klein veld, 11 complete tenues)

Wedstrijdbalsponsor
Het is mogelijk om als wedstrijdbalsponsor op te treden bij thuiswedstrijden van Flevo 1. Het is een effectieve en
directe manier om naamsbekendheid te genereren voor uw bedrijf.
Faciliteiten wedstrijdbalsponsor:
•
•
•
•
•
•

Aanschaf van een wedstrijdbal voor een thuiswedstrijd van het eerste elftal
Advertentie op de Social Media accounts van Flevo en een Advertentie op de Flevo website
Advertentie in het programmaboekje op de wedstrijddag
De gastheer van Flevo presenteert en bedankt u voor de wedstrijd als wedstrijdbalsponsor via de speakers
Wedstrijdbalsponsor overhandigd de wedstrijdbal voor de aftrap aan de scheidsrechter
Foto moment van het overhandigen van de wedstrijdbal voor op de Flevo kanalen

€ 75,- per wedstrijd

Overige Sponsormogelijkheden
Jeugdsupport is een unieke vorm sponsoring die zich niet richt op een team maar op álle jeugdteams.
De doelstelling is om met behulp van sponsors de faciliteiten voor de jeugd op het complex te verbeteren. Het gaat
hier om alle jeugdteams vanaf de mini’s t/m JO19. Jeugdsupport doet een bijdrage aan de teamkleding en
trainingsattributen.
Maar denk hierbij ook aan bouwstoffen voor een nieuwe tribune. Aankomend jaar bestaat Flevo 75 Jaar en zijn we
bezig met het nog mooier maken van het complex!
Ook kunnen bedrijven of winkels goederen die zij verkopen doneren voor de loterij die elke zondag plaats vind tijdens
de wedstrijd van het eerste elftal.

•

Als Sponsor krijgt u van Flevo een vermelding op de Flevo website en de Flevo social media. Op de website
onder het kopje sponsor nieuws komen alle nieuwe sponsoren of nieuwsberichten te staan. Waar mogelijk
zorgt Flevo voor reclame-uitingen.

Zelf te bepalen bedrag € ,- per jaar, contractduur 3 jaar.

Samen maken wij FLEVO!
Bedankt voor uw interesse in onze mooi club. We zeggen binnen Flevo vaak, samen maken we Flevo! Samen staat
voor ons voor de spelers en supporters van Flevo, jong en oud, prestatie en recreatie, man en vrouw. Alle ruim 50
vrijwilligers die er voor zorgen dat alle teams gefaciliteerd worden, het sportpark strak en netjes is en de het clubhuis
een optimale bezetting heeft.
En samen staat natuurlijk ook voor onze sponsors. Wij zijn trots op het feit dat al ruim 75 bedrijven onze club
ondersteunen. Velen al jaren lang!
Sportsponsoring blijft een efficiënte en snelle manier om een bedrijf te profileren. Sport is emotie, biedt spanning,
krijgt aandacht en heeft een gigantisch bereik! Voetbal biedt daarvoor een uitgelezen platform. Het is de grootste tak
van sport, zowel qua actieve beoefenaars als passieve volgers.
Sport – en voetbal in het bijzonder – sluiten met hun mogelijkheden perfect aan bij de doelstellingen van het
bedrijfsleven. Via de (media)aandacht kan optimaal ingespeeld worden op de behoefte aan naamsbekendheid. De
boarding rond de velden en de tenues bieden volop reclameruimte.
Flevo biedt het bedrijfsleven een gevarieerd aanbod aan sponsormogelijkheden. In deze brochure kunt u lezen welke
vorm van sponsoring het beste bij u past. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid de mogelijkheden persoonlijk toe te
lichten.
Om haar activiteiten te kunnen bekostigen heeft onze vereniging vanzelfsprekend behoefte aan financiële middelen.
Als sponsor (of potentieel sponsor) kun je hierbij een belangrijke rol vervullen. Door onze vereniging financieel te
steunen, stel je de vereniging mede in staat om de gewenste activiteiten te ontplooien. Ook het aanschaffen van
materialen en het verbeteren van de voorzieningen wordt hierdoor gemakkelijker. Onze prachtige accommodatie is
professioneel ingericht en biedt talrijke mogelijkheden om als bedrijf exposure te creëren
De sponsoring kan dus plaatsvinden in vele vormen. Wij denken dat er altijd wel een vorm van sponsoring is, die past.

Contact:
Jeroen van der Velde
06-51159094
sponsoringflevo@gmail.com

