Succesvol ondernemen met
Business Club SDV Barneveld
Wilt u inspiratie opdoen tijdens de bijeenkomsten
van onze businessclub? En netwerken met andere
ondernemers, zodat u elkaar versterkt en met
elkaar onderneemt? Word dan vandaag nog lid
van Business Club SDV Barneveld!

•

De businessclub is al vele jaren het
platform voor succesvolle zakendeals

De doelstellingen van Business Club SDV Barneveld
zijn het bevorderen van zakelijke en persoonlijke
contacten tussen de leden en het financieel
ondersteunen van voetbalvereniging SDV Barneveld.
Kies één van de onderstaande sponsorpakketten,
u profiteert dan van het zakelijk netwerk én u
ondersteunt voetbalvereniging SDV Barneveld.

Bedrijfsnaam

:

KVK-nummer

:

Bezoekadres

:

Plaats

:

Telefoon

:

E-mailadres facturatie

:

Postadres

:

Postcode

:

Plaats

:

Contactpersoon

:

Reclamebord langs veld 2

Functie binnen bedrijf

:

Reclamedoek langs veld 1 (5 mtr)

E-mailadres

:

Telefoon

:

Netwerkbijeenkomsten met meer dan
150 ondernemers
Bekende sprekers en inspirators
bezoeken de regio Barneveld

Beleving & Inspiratie

Diamant

Goud

Zilver

Brons

Aanmeldingsformulier

•

•

Aanmeldingsformulier
voor lidmaatschap
Business Club
SDV Barneveld

2 toegangskaarten per BC-evenement
2 kaarten per wedstrijd van SDVB 1, incl. toegang Business Lounge
Vermelding in het smoelenboek op sdvbc.nl
Toegang tot jaarlijks evenement (bijv. clinic A-selectie)
Deelname aan maatschappelijke activiteit met sponsors (bijv. NL Doet)
Sponsoruitingen

Diamant

Goud

Zilver

Brons

Reclamebord langs veld 1

Reclamedoek langs veld 1 (2,5 mtr)
Banier boven reclamedoek veld 1 (5 mtr)
Sponsoring traptrede terras
Sponsoring kleedkamer

Welk sponsorpakket wordt afgenomen:

Logo in wedstrijdinfoboekje SDVB 1
Logo op websites, tribune en tv-scherm

Diamanthaan

Logo SDVB TV (samenvatting wedstrijden SDVB 1)
Advertentie in voetbalkrant (13.000 huishoudens) in full colour
Advertentie op tv-scherm in de kantine en in de Business Lounge

hele

kwart

achtste

16x

8x

4x

Logo wedstrijdaankondiging in Barneveldse Krant (gem. 16x, 21.000
huishoudens)
Logo Voetbal Vizier Barneveldse Krant (4x, 21.000 huishoudens)

Goudhaan

Contractduur

:

Ingangsdatum

:

Bijzonderheden

:

Zilverhaan

Vlag sportpark
Logo op wedstrijdtenue (shirt, broek of presentatiepak)
Eens per jaar wedstrijdsponsor

Naam voor akkoord:

Veldsponsor (2 sponsors per veld)
Omroepen bedrijfsnaam en slogan bij wedstrijden SDVB 1

Handtekening:

Plaatsing van bedrijfsvideo op sdvbc.nl
Bedrijvennieuws op sdvbc.nl en via social media en nieuwsbrief BC
Reclame in digitale nieuwsbrief naar leden BC
Per jaar, excl. btw
- Genoemde faciliteiten zijn op basis van beschikbaarheid
- De kosten voor vormgeving en productie zijn voor rekening van de sponsor

€ 5950

€ 2950

€ 1850

€ 950

Voor meer informatie www.sdvbc.nl | businessclub@sdvb.nl

Bronshaan

