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Inleiding

1.1

Praktisch

In dit document vind je de sponsormogelijkheden voor TC De Lusthoven.
Alle prijzen zijn in euro en inclusief BTW.
Voor vragen kan je terecht bij Jef Carpentier: 0479 22 96 42 of jef.carpentier@tcdelusthoven.be.

1.2

Terreinen

3

2

Sponsoring

2.1

Buitenterreinen

2.1.1

Borden

Grote borden worden onderaan de omheining geplaatst, kleine bovenaan. Afmetingen zijn steeds
dezelfde: B 300cm x H 100cm.
Afmeting & locatie

1 jaar

3 jaar

Groot — Terreinen 1, 2, 3 & 4

250

650

Groot — Terreinen 5, 6, 7 & 8

200

550

1 jaar

3 jaar

Klein — Terreinen 1, 2, 3 & 4

125

325

Klein — Terreinen 5, 6, 7 & 8

100

225

Afmeting & locatie

Fabricage — Maken van bord
Groot

300

Klein

150

Opmerkingen
 Reclameborden kunnen zelf worden aangeleverd. Indien besteld bij de club worden deze
geproduceerd door een sponsor van de club: Alvirek.
 Logo’s dienen in vector formaat aangeleverd te worden.
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2.1.2 Windschermdoeken
Windschermdoeken worden opgehangen achter of tussen de velden om zichtbaarheid tijdens het spel
te bevorderen. Er zijn 2 formaten:
 Grote doeken: B 600cm x H 200cm
 Kleine doeken: B 300cm x H 200cm

Opmerkingen
 Om de stijl te bewaren worden er steeds witte logo’s op een zwarte doek gebruikt. Er is de
mogelijkheid een accent te leggen aan de rand van de doek.
Afmeting & locatie

3 jaar

Groot — Terreinen 1, 2, 3 & 4

1150

Groot — Terreinen 5, 6, 7 & 8

950

Afmeting & locatie

3 jaar

Klein — Terreinen 1, 2, 3 & 4

750

Klein — Terreinen 5, 6, 7 & 8

600

Fabricage — Maken van doen
Groot

340

Klein

220

Opmerkingen
 Doeken kunnen niet zelf worden aangeleverd.
 Logo’s dienen in vector formaat aangeleverd te worden.
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2.2

Binnenterreinen (hal)

2.2.1 Borden
Voor een oplossing op maat, gelieve contact op te nemen met Jef Carpentier: 0479 22 96 42 of
jef.carpentier@tcdelusthoven.be.

2.3

Digitaal & gedrukt

2.3.1 TV schermen & tornooikrant
Jouw reclame wordt het ganse jaar doorlopend getoond op de TV-schermen in de kantine. Verder
wordt jouw logo ook opgenomen in het tornooikrantje tijdens het jaarlijkse  zomertornooi.
Opname TV & tornooikrant

1 jaar

3 jaar

Weergave TV & tornooikrant

125

300

OPGELET!

Deze sponsoring is inbegrepen bij elke andere sponsoring!

2.3.2 Website
Met de nieuwe website (Q1 2019) zijn er mogelijkheden om zowel op de homepage als op een
toegewijde sponsorpagina je logo te plaatsen.
De website is nog steeds te bereiken via www.tcdelusthoven.be.
Weergave op de website

1 jaar

3 jaar

Sponsorpagina

50

100

Homepagina + sponsorpagina

150

300

2.3.3 Nieuwsbrief
Regelmatig wordt er een nieuwsbrief uitgestuurd naar alle leden van de club. We bieden de
mogelijkheid om reclame te maken, bijvoorbeeld voor je bedrijf, voor een opendeur of ander
evenement, et cetera …
Voorwaarden:
 Inhoud voor dergelijke artikels (logo, foto, tekst, links, …) dient aangeleverd te worden.
 We plaatsen slechts 1 sponsorartikel per nieuwsbrief, u krijgt dus de volledige aandacht.
Nieuwsbrief
Integratie in de nieuwsbrief

Per editie
75
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2.4

Clubvoordelen

Elke sponsor kan zijn sponsorinspanning uitbreiden (dit kan dus niet los worden aangekocht) met een
selectie van onderstaande clubvoordelen.

2.4.1 Gratis gebruik buitenterreinen (zomer)
Clubvoordeel — Gratis gebruik buitenterreinen in het zomerseizoen
Pakket 1 persoon

200

Pakket 4 personen

750

Pakket 10 personen

1750

2.4.2 Gratis gebruik binnenterrein (winter)
Uitbreiden met een wintervoordeel kan ook. Naargelang de beschikbaarheid heb je gratis toegang op
een vast uur in de hal tijdens het winterseizoen.
Clubvoordeel — Gratis gebruik binnenterreinen in het winterseizoen, 1 vast uur
Pakket 1 vast uur naar gelang beschikbaar (verder te bespreken)

2.5

550

Specials

2.5.1 Tennishal — Schilderwerken
De tennishal heeft een nieuwe laag verf nodig, en dat brengt opportuniteiten met zich mee. De
buitenwand aan de zuidkant zal opnieuw geschilderd worden. Deze staat pal in het zicht als je vanuit
Arendonk komt aangereden. Jouw logo kan hier mooi en duidelijk worden weergegeven, uiteraard op
voorwaarde dat je deze renovatie mee sponsort. 👍👍
Wanneer we meerdere sponsors vinden voor dit project, verdelen we de kosten voor de renovatie in
gelijke delen, je logo wordt even groot weergegeven (je moet de aandacht uiteraard wel delen).
Renovatie/schilderwerken tennishal
Kosten schilderwerken buitenwand zuidkant

Te bespreken
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