SPONSORMAP
Seizoen 2022-2023

KBBC SPARTA LAARNE
Stamnummer: 1278

Wij zijn lid van
-

Basketbal Vlaanderen
Basketball Belgium

Adres maatschappelijke zetel en terreinen
-

Gemeentelijke Sporthal Laarne, Leeweg 25, 9270 Laarne

Contact
-

Tom Monsieur (voorzitter) – 0476 23 91 24

-

sparta.laarne@gmail.com

-

www.spartalaarne.be

-

https://www.facebook.com/Spartalaarne
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Welke sponsorformules
bieden wij aan?
Er zijn 4 formules:
Formule

Omschrijving

Kostprijs

Formule 1
Wedstrijdbal

Opworp van de wedstrijdbal bij één
van onze thuiswedstrijden

€ 120

Formule 2
Spartaboekje

Het Spartaboekje wordt verdeeld
onder alle leden en sponsors en bevat:
● Clubinfo
● Foto’s van de ploegen
● Acties van sponsors (vanaf
medium)
● Activiteitenkalender

Afhankelijk van de
optie:

Basis

Logo op 1/4de bladzijde

€ 100

Logo met link op
website

Medium

Logo met tekst op 1/2de bladzijde
(actie, kortingsbon…)

€ 150

Logo met link op
website

Extra

Logo met uitgebreide tekst op
volledige bladzijde (actie, kortingsbon,
vacature, opendeurdagen, …)
Opname van uw logo op een roll-up
banner. De banners staan uitgestald
bij alle thuiswedstrijden.
Logo op wedstrijdkledij voor een
termijn van drie seizoenen.

€ 200

Logo met link op
website

€ 300

Logo met link op
website

Formule 3
Wedstrijdreclame
Formule 4
Wedstrijdkledij

Inbegrepen

Afhankelijk van
Logo met link op
team en type
website +
kledij (zie
wedstrijdreclame
toelichting
hieronder)
[Alle prijzen zijn excl. btw en voor 1 seizoen, met uitzondering van de wedstrijdkledij (3 seizoenen)]

Toelichting Wedstrijdkledij
Senioren Heren

Jeugd

Sponsoring op
● Voorzijde shirt: € 1000
● Voor- of achterzijde shirt: € 500
wedstrijdshirt of
● Achterzijde shirt: € 750
● Broek: € 400
wedstrijdbroek van één
● Broek: € 500
team
Sponsoring op
● Voorkant: € 400
● Voor- of achterkant: € 300
opwarmingshesje van
● Achterkant: € 300
één team
[Overeenkomsten voor wedstrijdkledij worden gemaakt over een termijn van drie seizoenen. De weergegeven
bedragen omvatten de kost voor één seizoen en zijn excl. btw.]
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We stellen ons graag aan u voor
(cijfers seizoen 2022-2023)
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