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Sponsormogelijkheden Vv Spui 

 
Pakket A: €650,- *  

• Reclamebord ‘groot’ (twee stuks naast elkaar totaal 650x5500 mm) 

• Groot logo website met de mogelijkheid om uw bedrijf te profileren met foto en een 

korte intro 

• Wekelijks digitale schermreclame in de kantine, met profilering bedrijf 

• Vernoeming bedrijf op onze social media 

• Sponsoring van een jaarlijks evenement (in 2023 is dat ons 75 jarig jubileum) 

o Logo op de posters van het 75 jarig jubileum 

o Welkomstboekje 75 jarig jubileum 

o Logo op webpagina jubileum 

• Bezoek van 1e selectie aan bedrijf met teamfoto & social media  

• Logo op wedstrijdaffiche 

 

Pakket B: €500,- *  

• Reclamebord (650x2750 mm) 

• Groot logo website met de mogelijkheid om uw bedrijf te profileren met foto en een 

korte intro 

• Wekelijks digitale schermreclame in de kantine, met profilering bedrijf 

• Vernoeming bedrijf op onze social media 

• Sponsoring van een jaarlijks evenement (in 2023 is dat ons 75 jarig jubileum) 

o Logo op de posters van het 75 jarig jubileum 

o Welkomstboekje 75 jarig jubileum 

• Logo op webpagina jubileum 

• Bezoek van 1e selectie aan bedrijf met teamfoto & social media 

• Logo op wedstrijdaffiche 

 

Pakket C: €300,- * 

• Reclamebord (650x2750 mm) 

• Logo website 

• Wekelijks logo op scherm kantine 

• Logo op website jubileum 

 

Pakket D: €150,- * 

• Reclamebord (650x2750 mm) 

 

Pakket E: €75,- 

• Vlag 
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Pakket F: €75,- * 

• Balsponsorbord in de kantine 

• Klein logo op de website 

 

Pakket G: in overleg * 

• Kledingsponsor 

• Materiaalsponsor 

 

* Alle afspraken met de sponsor worden contractueel vastgelegd. 

* Voor het aanmaken van de reclameborden geldt een eenmalige aanschaf en 

bedrukkingskosten van 225,- euro. 

* Alle pakketten (met uitzondering van pakket F en G) zijn voor een minimale duur van 3 jaar. 
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Overzicht sponsorpakketten 
 


