Zin in een partnership?

onze kracht
+25 teams
+400 leden
1e Nationale
Supportersclub
Ambitie
Jeugdwerking
Volley@School
Kid Volley
Voor iedereen
Webshop
Grote eetdagen
Familie-club

Meedoen - Bewegen - Presteren - Meeleven

www.fenikshaacht.be

Jouw partner in sport en volleybal

X

X

Interesse?
Pascal Cuppens
0475/53 83 09
pascal@fenikshaacht.be
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X

De naam van uw zaak wordt gelinkt aan een clubevent en via diverse media
gepromoot.
X

X

X

X

X

Op mouw/broekspijp

In samenspraak

In samenspraak
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De naam van uw zaak wordt opgenomen in onze clubnaam, door spelers en
supporters gescandeerd en zichtbaar via diverse media, verbonden en clubs.

CLUBEVENT

X
X

CLUBNAAM
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OPWARMING

Uw logo wordt opgenomen op de opwarming t-shirts van onze fanion-teams.

HOOFDING COMMUNICATIE
Uw logo wordt opgenomen in alle nieuwsbrieven die verstuurd worden naar
leden, sponsors, en +800 sympathisanten.

PROMO-MATERIAAL
Uw logo wordt opgenomen bij elke promo die onze club voert: event-kaarten,
flyers, aﬃches, mail, …

WEDSTRIJDKLEDIJ
Uw logo komt op de kledij van ons fanion team. Formaat en positie afhakenlijk
van het publiciteitsbedrag.

WEBSITE

Uw logo is zichtbaar op de homepage van onze website. Op de sponsorpagina wordt uw logo getoond met een link naar uw website.

RECLAMEBORDEN
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(mits 100€ opleg)
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1 slide per loop*

2 slides per loop*

3 slides per loop*

4 slides per loop*

6 slides per loop*

Support

Silver

Goud

Diamant

Platinum

BRANDING

300€/jr

1000€/jr 3 jaar

2500€/jr 3 jaar

4000€/jr 3 jaar

10.000€/jr 3 jaar

COMMUNITY
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Bij thuiswedstrijden van de fanionteams worden reclameborden rond het veld
geplaatst. Het bord+opdruk wordt aangeleverd door de zaak.

DIGITALE DISPLAY

(onder voorbehoud)

Uw logo verschijnt bij trainingen en wedstrijden op het scherm in de kantine
van de sporthal.

INKOM

Kom met medewerkers/klanten naar de wedstrijden van onze fanion-teams.
Met deze seizoenskaarten heb je gratis toegang tot alle wedstrijden.

WINE TASTE PREVIEW

Kom met medewerkers/klanten naar de voorstelling van ons fanion-team en
debuteer enkele heerlijke wijnen.

EETDAGEN

Kom met je medewerkers/klanten naar onze eetdagen met deze eetbonnen.

SUPPORTERSDAG

Kom met medewerkers/klanten naar onze gala-dag en geniet van een culinair
en sportief spektakel. (excl drank)

LUXE ONTBIJTMAND

Je ontvangt op onze Lazy Sunday een aantal luxe ontbijtmanden.

