Welkom bij R.K.V.V.
F.I.O.S.

Sponsorpresentatie
Deze presentatie geeft u inzicht in de vele sponsorvormen en –pakketten die wij u als
voetbalvereniging FIOS kunnen aanbieden. De verschillen worden hierna verder
toegelicht.
Veel leesplezier en wij vertrouwen erop dat er ook voor u een passende sponsorvorm of –
pakket bij zit. Natuurlijk staan wij ook open voor nieuwe ideeën, aarzelt u niet en neem
contact met ons op.
De FIOS sponsorgroep bestaat uit:

Bas van der Made
basvdmade@gmail.com

Chris van Bergen
chrisvbergen@gmail.com

Jan Hagens
janhagens@icloud.com

Waarom sponsoren?
Verenigingsbelang

Vereniging naar een hoger niveau tillen

Vereniging willen blijven

Maar zeker ook voor de
gezelligheid……

Reclamebord veld 1
Omschrijving:
Een reclamebord (trespa) met als afmeting 300x60x0,8cm, meerdere borden per sponsor is
mogelijk. Borden worden eigendom van de sponsor. De aanschaf wordt door FIOS in
rekening gebracht bij de sponsor. Daarnaast de jaarlijkse reclamebijdrage.
Contractduur in overleg.

Tegenprestatie:
• Bord trespa 300x60x0,8cm
• Bedrijfslogo op sponsorwand HenkFios plein
• Schoonmaken borden 1 x per jaar

Bijdrage:
Aanschafbijdrage (eenmalig):

Reclamebijdrage per jaar:

300 x 60 x 0,8 cm

300 x 60 x 0,8 cm € 50,00

€ 175,00

Bord met foto, of logo full-color + € 50,00

Dubbelzijdige reclamebord
veld 1
(lange zijde kantine)

Omschrijving:
Enkel keuze uit een bord (300x60x0,8 cm), meerdere borden per sponsor is mogelijk.
Maximaal 10 locaties veld 1. Borden worden eigendom van de sponsor. De aanschaf wordt
door FIOS in rekening gebracht bij de sponsor. Daarnaast de jaarlijkse reclamebijdrage.
Contractduur in overleg.
Tegenprestatie:
• Bord trespa 300x60x0,8cm
• Bedrijfslogo op sponsorwand HenkFios plein
• Schoonmaken borden 1 x per jaar

Bijdrage:
Aanschafbijdrage (eenmalig):

Reclamebijdrage per jaar:

300 x 60 x 0,8 cm

300 x 60 x 0,8 cm € 80,00

€ 225,00

Bord met foto, of logo full-color + € 50,00 (per zijde)

Vlaggenmast reclame
Omschrijving:
FIOS levert de vlaggenmasten, de vlaggen worden geleverd door de sponsor en blijven
eigendom van de sponsor. Er zijn diverse vlaggenmast locaties. De sponsor betaalt per jaar
een reclamebijdrage.

Tegenprestatie:
• Vlag hangt elk weekend te wapperen gedurende hele voetbaljaargang
• Opslag vlag bij FIOS
• Bedrijfslogo op sponsorwand HenkFios plein

Bijdrage:
Aanschafbijdrage (eenmalig):

Reclamebijdrage per jaar:

100 x 150 cm vlag

€ 90,00

100 x 150 cm vlag € 40,00

150 x 225 cm vlag

€ 115,00

150 x 225 cm vlag € 40,00

100 x 300 cm vlag (banier) € 105,00

100 x 300 cm vlag (banier) € 40,00

Banners of Meshdoek
reclame
Omschrijving:
Banner of Meshdoek wordt bevestigd aan de wand van de gymzaal. Banner/doek wordt
eigendom van de sponsor. De aanschaf wordt door FIOS in rekening gebracht bij de
sponsor. Daarnaast de jaarlijkse reclamebijdrage. Contractduur in overleg.
Tegenprestatie:
• Banner of doek hangt gedurende hele voetbaljaargang aan de wand van de gymzaal.
• Bedrijfslogo op sponsorwand HenkFios plein
• Schoonmaken banner of doek 1 x per jaar

Bijdrage:
Aanschafbijdrage (eenmalig):
5 meter breed

€ 230,00

Reclamebijdrage per jaar:
€ 75,00

Wedstrijdbal
Omschrijving:
Bij elke thuiswedstrijd in de competitie van FIOS 1 wordt de wedstrijdbal geschonken door
een of enkele sponsors.

Tegenprestatie:
• Sponsor wordt vooraf op de website www.henkfios.nl en Facebook vermeld
• Bedrijfslogo op sponsorwand HenkFios plein
• Sponsor wordt vooraf de wedstrijd uitgenodigd in de bestuurskamer voor een bak koffie
• Sponsor wordt voor, tijdens en na de wedstrijd op het Tv scherm getoond

Bijdrage:
Reclamebijdrage per wedstrijd
1 bal FIOS 1

€ 50,00

Tv reclame in de kantine
Omschrijving:
In de kantine hangt een Tv scherm. Deze staat elke dinsdag, donderdag en zaterdag aan
waarop de sponsor zijn logo/website kan vermelden.

Tegenprestatie:
• Bedrijfslogo op sponsorwand HenkFios plein

Bijdrage: (per jaar)
Logo / website met naam

€ 50,00

Bedrijfslogo op henkfios.nl
Omschrijving:
De sponsor kan zijn logo op onze site www.henkfios.nl publiceren, inclusief een link naar
uw site (indien aanwezig).

Bijdrage: (per jaar)
Logo inclusief link

€ 50,00

Elftal kledingsponsor
(senioren- en damesteam)

Omschrijving:
Het begrip kledingsponsoring is ruim. Wij geven bedrijven de mogelijkheid om een elftal
naar keuze te sponsoren met:
• Shirt
• Broek
• Kousen
• Tas

Andere mogelijkheden zijn: Sub-elftal kledingsponsor:
• Trainingspakken, poloshirts of sweaters
• Inloopshirts
• Ballen
Bijdrage:
In overleg met de sponsorgroep

Toernooisponsor
Omschrijving:
Bij FIOS worden jaarlijks een aantal jeugd toernooien georganiseerd aan het einde van het
seizoen. U kunt dit sponsoren en dan zal het toernooi uw naam dragen.

Bijdrage:
€ 200,00

Oranje sponsorpakket:
Omschrijving:
• Reclamebord Veld 1
• Bedrijfslogo op bord of banner bij entree van het complex
• Logo / website op Tv scherm in de kantine
• Vlaggenmast reclame (100 x 150 cm vlag)
• Wedstrijdbal

Bijdrage: (per jaar)
€ 500,00

Schapenwei sponsorpakket:
Omschrijving:
• Reclamebord Veld 1
• Vlaggenmast reclame (100 x 150 cm vlag)
• Logo / website op Tv scherm in de kantine

Bijdrage: (per jaar)
€ 300,00

Achter de kerk
sponsorpakket:
Omschrijving:
• Vlaggenmast reclame (100 x 150 cm vlag)
• Logo / website op Tv scherm in de kantine
• Wedstrijdbal

Bijdrage: (per jaar)
€ 150,00

