Sponsorbrochure TC Alphen
Welkom,
Bedankt voor uw interesse in de sponsormogelijkheden van TC Alphen.
TC Alphen is in 1958 opgericht en is een bruisende tennisvereniging met tal van activiteiten gedurende het
hele jaar door. Wij hebben de beschikking over 5 prachtig aangelegde smashcourtbanen, waardoor er
nagenoeg het hele jaar getennist kan worden. Onze vereniging heeft circa 400 leden en kenmerkt zich door
een hoge betrokkenheid van de leden. Daarnaast heerst er een enthousiaste sfeer binnen onze vereniging.
Dit blijft ook niet onopgemerkt in de regio, gelet op het hoge aantal deelnemers tijdens het jaarlijks te
houden open toernooi.
Voor u als bedrijf betekent dit een uitgelezen mogelijkheid om uw bedrijf te presenteren en te promoten in
Alphen en wijde omgeving. Daarnaast stelt u ons in staat om tal van activiteiten te organiseren en het in
het groen gelegen park up to date te houden.
Wij zouden u graag verwelkomen als sponsor en willen u alvast bedanken voor uw vertrouwen en steun
aan onze mooie vereniging.
Met deze brochure willen wij u informeren welke sponsorpakketten TC Alphen te bieden heeft. Wij willen
deze ook graag persoonlijk met u bespreken. Buiten onze standaard sponsorpakketten staan wij open voor
nieuwe ideeën en mogelijk eenmalige sponsoring, denkende aan een specifiek toernooi en/of materialen.
Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ons via het emailadres
sponsoring@tcalphen.nl
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met hartelijke groet,
Sponsorcommissie TC Alphen,

Sponsorpakketen TC Alphen

Hoofdsponsorschap
Dit pakket omvat de volgende mogelijkheden:
- Winddoek (6 x 2 meter)
- Groot reclamebord voor op de reclamezuil (68 x 30 cm)
of
- Reclame-uiting op het telbord bij tennisbaan
- Groot reclamebord voor op de reclamezuil (68 x 30 cm)

-

Inclusief:
Vermelding op site TC Alphen op de plek voor hoofdsponsor(s)
Sponsor uiting d.m.v. narrowcasting op het scherm in de kantine
Doorlink op de site van TCalphen naar uw bedrijfswebsite
Investering hoofdsponsorschap
Contractduur

: € 500, = per jaar (BTW vrijgesteld)
: 2 jaar, na twee jaar stilzwijgende verlenging van
telkens 1 jaar

Reclamebord groot
Dit pakket omvat het volgende:
- Groot reclamebord voor op de reclamezuil (68 x 30 cm)

-

Inclusief:
Vermelding op site TC Alphen onder bord en overige sponsoren
Sponsor uiting d.m.v. narrowcasting op het scherm in de kantine
Doorlink op de site van TCalphen naar uw bedrijfswebsite
Investering groot reclamebord
Contractduur

: € 250, = per jaar (BTW vrijgesteld)
: 2 jaar, na twee jaar stilzwijgende verlenging van
telkens 1 jaar

Reclamebord klein
Dit pakket omvat het volgende:
- klein reclamebord voor op de reclamezuil (30 x 20 cm)

-

Inclusief:
Vermelding op site TC Alphen onder bord en overige sponsoren
Sponsor uiting d.m.v. narrowcasting op het scherm in de kantine
Doorlink op de site van TCalphen naar uw bedrijfswebsite
Investering klein reclamebord
Contractduur

: € 125, = per jaar (BTW vrijgesteld)
: 2 jaar, na twee jaar stilzwijgende verlenging van
telkens 1 jaar

De kosten van het winddoek en/of reclamebord zijn eenmalig en voor rekening van de sponsor. Deze
materialen blijven eigendom van de sponsor.

