*

T.V. De Marsch is een actieve vereniging met maar liefst 730 leden
uit Eelde, Paterswolde en Eelderwolde.
T.V. De Marsch vijf verschillende mogelijkheden op het gebied van
sponsoring, die we voor het gemak vernoemd hebben naar vijf
belangrijke toernooien :
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

pakket 1
pakket 2
pakket 3
pakket 4
pakket 5

:
:
:
:
:

Indian Wells
US Open
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon

Voor alle pakketten geldt natuurlijk dat u hiermee T.V. De Marsch
steunt en een mooie doelgroep bereikt : Sportieve, leuke
consumenten tussen de 4 en 100 jaar oud uit Eelde, Paterswolde
en Eelderwolde.

Pakket Indian Wells :
Een “klikbare” banner op de
website van T.V. De Marsch

Minimaal 1 vermelding per
jaar via de nieuwsbrief,
Twitter en / of Facebook
Voor dit pakket vragen we
een bijdrage van 100 Euro
per jaar.

Pakket US Open :
Bij dit pakket krijgt u een scorebord (zie foto) met uw logo bij één van de
banen en daarnaast komt uw logo op onze website met een link naar uw
eigen website.
Diverse vermeldingen op social media
Dit pakket kost u Euro 200,= per
jaar voor minimaal 3 jaar
Uw bedrijf is dan zichtbaar voor
730 leden en alle andere bezoekers
van het park of de website.
Hiermee steunt u de vereniging en
toont u uw maatschappelijke
betrokkenheid !
Uiteraard proberen we een stukje
in de dorpsklanken te krijgen
(waarde 250 euro)

(ook verticaal te bedrukken)

Pakket AUSTRALIAN OPEN :
Een “klikbare” banner op de website van T.V. De Marsch
Minimaal 2 vermeldingen per jaar via de nieuwsbrief en social
media
Een reclame bord langs één van de tennis banen.
Voor dit pakket vragen we een bijdrage van 300 Euro per jaar.
Wij verzorgen voor u het reclame bord (uiteraard in overleg) maar
vragen wel een sponsoring voor 3 jaar.

Pakket Roland Garros :
Een “klikbare” banner op de website van T.V. De Marsch en minimaal 4
vermeldingen per jaar via de nieuws brief en social media.
Een winddoek langs één van de tennis banen van 6 meter breed.
Bij dit pakket zullen zorgen we ook voor een stukje in de dorpsklanken
(ter waarde van 250 euro).
In dit geval koopt u zelf het doek
(ivm de BTW) voor een bedrag van
Euro 400,=. Wij regelen dit uiteraard
allemaal voor u.
Daarnaast betaalt u voor dit pakket
een bijdrage van 300 Euro per jaar
voor een periode van 3 jaar. In het
eerste jaar betaalt u alleen het doek
en geen bijdrage.

Pakket Wimbledon :
Dit pakket maken we graag op maat samen met u !
Het bestaat in ieder geval uit :
Een “klikbare” banner op de website van T.V. De Marsch
Minimaal 10 vermeldingen per jaar via de nieuwsbrief en social media.
Een winddoek van 12 meter op baan 1 (in het zicht vanaf het terras).
Ook bij dit pakket zorgen we er voor dat een leuk stukje in de
dorpsklanken komt (ter waarde van 250 euro).
Daarnaast luisteren we graag naar uw wensen !
De bijdrage voor dit pakket bespreken we graag
met u, maar bedraagt in ieder geval 750 euro
per jaar voor minimaal 3 jaar.

Bedankt voor uw tijd !
We horen graag welke mogelijkheden u het meest aanspreken.
Voor nadere informatie, bel gerust naar :
Leo den Hamer : 06-48686350
Of mail naar :

sponsor@tvdemarsch.nl
leodenhamer@gmail.com

