Sponsoring met resultaat: bij v.v. Grasshoppers!
V.v. Grasshoppers is in 1930 opgericht onder de naam Stormvogels.
De naam Grasshoppers is pas vanaf 1938 officieel. De thuisbasis
ligt op sportpark De Weyver, vroeger ’t Heem.
In 2007 en 2008 is met vereende krachten van vele vrijwilligers een
nieuw clubgebouw gerealiseerd voor zowel Grasshoppers als
handbalvereniging Meteoor.

Sponsoring bij v.v. Grasshoppers

Het eerste herenelftal speelt in de derde klasse A. In deze
competitie zijn er volop mogelijkheden om uw naamsbekendheid in
de regio te vergroten!
Sponsoring wekt sympathie en dat werkt natuurlijk ook op
kleine schaal. Via onze vereniging bereikt u meer dan u denkt.
In deze folder leest u de standaardopties voor sponsoring.
Maar hebt u ideeën voor alternatieve sponsoractiviteiten,
dan denken wij graag met u mee.
Met sportieve groet,
De Sponsorcommissie van voetbalvereniging Grasshoppers

Contact
Bent u geïnteresseerd in de voordelen van sponsoring van
Grasshoppers? Of wilt u hierover eens vrijblijvend van gedachten
wisselen met ons?
Neem dan contact op met:
sponsorcommissie@vv-grasshoppers.nl
Ruud Morsch 06-21620927

 Hogere naamsbekendheid
 Sportief en maatschappelijk
betrokken imago
 Een goed gevoel!

Verhoog uw naamsbekendheid en bedrijfsimago:
sponsor Grasshoppers!

Waarom sponsoring van Grasshoppers?
Grasshoppers telt momenteel zo´n 450 leden uit de hele gemeente
Opmeer die samen 31 teams vormen. Jong en oud, jongens en
meiden. De club kent dus een prachtig, breed sportief draagvlak.
Daarnaast worden de Grasshoppersvelden wekelijks bezocht door
vele ouders en supporters die de club een warm hart toedragen.
Kortom, de club trekt een groot en gevarieerd lokaal publiek. Met
behulp van sponsoring kunt u ervoor zorgen dat iedereen uw bedrijf
kent en graag opzoekt als er behoefte is aan uw product of dienst.
Meer over de club vindt u op www.vvgrasshoppers.nl

Tarieven seizoen 2018 /2019
De tarieven in deze folder gelden als richtlijnen en zijn excl. BTW.
In overleg met u kunnen individuele sponsorpakketten worden
samengesteld tegen speciale prijzen. Uiteraard staan wij open voor
alternatieve wijze van sponsering, zodat we optimaal aan uw
wensen kunnen voldoen.
Wedstrijdbal
Bij elke thuiswedstrijd van Grasshoppers 1 kunt u uw bedrijf in de
schijnwerpers zetten door de wedstrijdbal te sponsoren. Uw
bedrijfsnaam wordt geplaatst in het Poortnieuws, op de schermen
in de kantine en omgeroepen voor de wedstrijd. U wordt
ontvangen in de bestuurskamer waarna u een gezellige middag te
wachten staat. Prijs: € 75,-.
Sponsoring evenementen
Jaarlijks organiseert Grasshoppers diverse (jeugd)toernooien.
Perfecte gelegenheden om uw sociale en sportieve betrokkenheid
te tonen en uw naam te koppelen aan één specifiek evenement.
Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Reclameborden en shirtsponsoring zijn goed voor
de merkbekendheid en het imago

Shirtsponsoring
Voor shirtsponsoring is de standaard om sponsorcontracten op te
stellen met een looptijd van 4 seizoenen. Het is echter ook mogelijk
om contracten met een afwijkende duur op te stellen. Neem
hiervoor contact op met de Sponsorcommissie.
Hieronder de tarieven per jaar bij een vierjarig contract.
Teams (+ aantal spelers):
Prijs per jaar:
Pupillen < 13 jaar (9)
€ 300,Pupillen <15 jaar (15)
€ 400,Junioren < 19 jaar (15)
€ 450,Senioren teams (15)
€ 500,Reclameborden langs het A-veld
Hiervoor worden geen sponsorcontracten opgesteld. De plaatsing
duurt tot de sponsor aangeeft te willen stoppen. Onderstaande
tarieven zijn exclusief ontwikkelingskosten van de borden.
Afmeting:
Prijs per jaar:
80 x 250 cm
€ 150,80 x 500 cm
€ 300,80 x 1000 cm
€ 600,Reclameborden langs het kunstgrasveld
Hiervoor worden geen sponsorcontracten opgesteld. De plaatsing
duurt tot de sponsor aangeeft te willen stoppen. Onderstaande
tarieven zijn exclusief ontwikkelingskosten van de borden.
Afmeting:
Prijs per jaar:
80 x 250 cm
€ 120,80 x 500 cm
€ 240,80 x 1000 cm
€ 480,www.vv-grasshoppers.nl

