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SV ALLIANCE ’22 SPONSORING
Sv. Alliance ’22 is een vitale, zelfstandige en ondernemende voetbalvereniging in
Haarlem Zuid-West. Het is een echte amateurvereniging met een kenmerkende sociale
identiteit. Er is voetbal voor jong en oud waar plezier door sport voor iedereen centraal
staat. Belangrijk motto is “Geen geweld op het voetbalveld”.
M.i.v. seizoen 2011-2012 betrekt Alliance een fonkelnieuwe accommodatie welke
uitstekende mogelijkheden biedt voor sponsoren om de naam van hun bedrijf via Alliance
uit te dragen. Buiten de sponsoring in deze folder zijn er nog diverse mogelijkheden om
onze activiteiten te ondersteunen.

SPONSORING OP MAAT
Sponsoring is voor u een ideale mogelijkheid om uw bedrijf of product meer
naamsbekendheid te geven. Met de sponsorbijdragen biedt u Alliance de mogelijkheid
om bijv. opleidingen voor trainers en vrijwilligers te bekostigen, de accommodatie in te
richten en te onderhouden, materialen te vernieuwen en toernooien, clinics en sociale
activiteiten te organiseren. Uit onderstaande mogelijkheden kunt u een keuze maken of
een op maat sponsorpakket samenstellen.

Reclame op scorebord

Vlag/banier/spandoek

Reclame op uitslagen- en standenbord

Toernooien

Reclame op informatiebord

Evenementen en activiteiten

Naamsvermelding in clubgebouw

Pupil van de week

Naamsvermelding kleedkamer

Plaatsing vitrine

Bedrijfsnaam en -logo op website met link

Spel- en trainingsmateriaal

Banner op website

Balsponsor / wedstrijdbal zondag 1

Bedrijfsnaam en -reclame op “Info TV”

Goederen in natura

Advertentie in informatiebulletins

Productsponsoring

Gebruik kunstgrasveld
Voor de sponsorbijdragen kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie:

sponsor@alliance22.nl

SPONSORBORDEN
Reclame langs het hoofdveld, kunstgrasveld
of pupillenveld!
Het reclamebord heeft een omvang van 2,50 m x 0,80 m. Het materiaal is trespa.
Het bord wordt in overleg geplaatst op een locatie langs een van de velden.
De sponsor levert zijn logo en tekstvoorstel aan in EPS-formaat.
Het ontwerp voor het reclamebord wordt na akkoord van de sponsor en de vereniging
in productie genomen.
De vereniging draagt zorg voor productie, plaatsing, onderhoud en evt. vervanging.
Het reclamebord blijft eigendom van de vereniging.
De sponsorovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 3 jaar.
Na deze periode kan het contract in onderling overleg telkens met een jaar worden
verlengd.
De sponsor krijgt tevens een vermelding / banner op de website van de vereniging en
ontvangt een uitnodiging voor de jaarlijkse sponsoravond.
Na ontvangst van de eerste sponsorbijdrage zal het reclamebord worden geplaatst.
In de sponsorbijdrage is de productie van het reclamebord inbegrepen.
Bij plaatsing van meerdere reclameborden geldt een speciale regeling.

PRIJS exclusief btw € 325,- per bord per seizoen
Contactpersonen sponsoring:

sponsor@alliance22.nl

SHIRTSPONSORING
Shirtsponsor worden van een zeven- of elftal?
Het team van uw (klein)zoon of (klein)dochter sponsoren!
Neem dan voor de voorwaarden contact op met de sponsorcommissie:

sponsor@alliance22.nl

www.alliance22.nl

Neem voor meer informatie
over de sponsormogelijkheden
contact op met
sponsor@alliance22.nl

