korfbalclub KCBJ

SPONSORING
2018 - 2019

Korfbal is de enige gemengde balsport. Het is spectaculair, veelzijdig en vereist snelheid, balvaardigheid
en een goede fysieke conditie. Korfbal spelen we in de zomer buiten, in de winter binnen, zowel recreatief
als competitief.
KCBJ staat voor competitie, fair play, sociaal engagement en gezelligheid. KCBJ telt 200 spelende leden
van 4 tot 75 jaar. We spelen met 8 jeugdploegen en 4 seniorenploegen in diverse nationale competities.
Daarnaast organiseren we een aantal activiteiten voor niet-leden (korfbalweek, Midzomer,…) en een aantal
niet-sportieve activiteiten (mosselweekend, paasontbijten, kwis,…).

Als sponsor van KCBJ bereik je een gemengd publiek uit de wijde omtrek van Betekom/Begijnendijk. In
bijlage vind je een overzicht van het sponsoraanbod van onze club. Er is voor elk budget een interessante
manier om jouw bedrijf bekendheid te geven en onze club te steunen.
Vooral een reclamedoek langs het kunstgrasterrein van de nieuwe sportinfrastructuur aan de Grote Baan is
zeer aan te raden. Op dit terrein trainen en spelen ook de voetbalclubs KAC Betekom en KlimOp
Begijnendijk waardoor dit jouw reclame een extra bereik en maximale impact geeft.
Wil jij je bedrijfsnaam verbinden aan onze enthousiaste club? Zo zorg jij er voor dat 200 jongeren trots hun
sport kunnen beoefenen en tegelijkertijd jouw naam bekendheid geven. Wij zetten ons beste
korfbal-beentje voor om voor jou een goede ambassadeur te zijn!

Contacteer ons vandaag nog via sponsoring@kcbj.be
korfbalclub KCBJ vzw
Pastoor Pitetlaan 30
3130 Betekom
www.kcbj.be

korfbalclub KCBJ

SPONSORING
bestelformulier

Te bezorgen aan
Korfbalclub KCBJ
Pastoor Pitetlaan 30, 3130 Betekom
sponsoring@kcbj.be
Ondergetekende verklaart zich hierbij akkoord om korfbalclub KCBJ te sponsoren.
Uw gegevens:
Bedrijf:

…………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
BTW nummer:
Contactpersoon:

BE ……………………………
…………………………………………………………

Telefoon: …………………………………………………………
Email: …………………………………………………………
Sponsorpakket:

▢ ★★★★★ Platinum (3 jaar x 750 euro/jaar = 2250 euro)
▢ ★★★★☆ Goud (3 jaar x 500 euro/jaar = 1500 euro)
▢ ★★★☆☆ Zilver (3 jaar x 300 euro/jaar = 900 euro)
▢ ★★☆☆☆ Brons (1 jaar x 120 euro/jaar = 120 euro)
▢ ★☆☆☆☆ Sympathisant (1 x 40 euro/jaar = 40 euro)
▢ Wedstrijdbal (1 x 70 euro)

Startdatum sponsoring: …………………………………………………………
Voor akkoord, ondertekend op …………………………… (datum) te …………………………… (plaats)
Voor KCBJ

Voor sponsor

……………………………

……………………………

Naam: ……………………………

Naam: ……………………………

Platinum
★★★★★

Goud
★★★★☆
★★★★

Zilver
★★★☆☆
★★★
☆☆

Brons
★★☆☆☆
★★
☆☆☆

Sympathisant
★☆☆☆☆
☆☆☆☆

Vermelding op onderleggers eetdagen (1)

✔

✔

✔

✔

✔

Presentatie tijdens eetdagen (2)

✔

✔

✔

✔

✔

Vermelding op website (zonder link) (3)

✔

✔

✔

✔

✔

Reclame op schermen kantine (veld) (4)

✔

✔

✔

✔

Reclame met link op website (5)

✔

✔

✔

✔

Bericht met link op sociale media (6)

✔

✔

✔

✔

Abonnement voor alle thuiswedstrijden (7)

✔

✔

✔

Reclamedoek langs terrein (veld) (8)

✔

✔

✔

Reclamedoek langs terrein (zaal) (9)

✔

✔

Wedstrijdbal

✔

✔

Logo op opwarmkledij

✔*

Logo op sporttassen

✔*

Logo op trainingen

✔*

Logo op wedstrijdkledij

✔

Sector-exclusiviteit qua kledijsponsoring

✔

Prijs per jaar

Wedstrijdbal

✔

✔*

€ 750

€ 500

€ 300

€ 120

€ 40

Duur (jaar)

3

3

3

1

1

Totaalprijs

€ 2.250

€ 1.500

€ 900

€ 120

€ 40

€ 70

✔* = Afhankelijk van de beschikbaarheid
(1) ±1000 stuks (2) >1000 bezoekers (3) >200 bezoekers per maand (4) Zichtbaar tijdens thuiswedstrijden KCBJ (5) >200 bezoekers per maand
(6) Pagina met >370 likes met een reach tussen 300 en 2000 (7) ±60 wedstrijden zaal en ±90 wedstrijden veld (8) Heel het jaar zichtbaar, ook tijdens
gebruik door voetbal (9) Zichtbaar tijdens thuiswedstrijden KCBJ
Aangezien KCBJ vzw niet BTW-plichtig is, zijn alle vermelde prijzen de netto te betalen prijzen.
De kostprijs voor het aanmaken van de reclame/drukwerk is inbegrepen in de prijs.

