Sponsorarrangementen

40e Internationaal Terborg Toernooi
(vrijdag 31 mei, zaterdag 1 juni en zondag 2 juni 2019)

0

HOOFDSPONSOR:
-

-

-

-

Naamgeving aan toernooi.
Naamsvermelding op alle toernooi-uitingen, zoals: programmaboek,
entreebewijzen, loten, briefpapier, posters, kleding, internetsite,
infoborden, PR-activiteiten etc.
Recht op commerciële exploitatie tijdens het toernooi
(activiteiten nader in te vullen in overleg met de organisatie).
Recht op gebruik van toernooilogo in eigen communicatie-uitingen.
De beschikking over het gebruik van een aparte ruimte binnen de
hospitality-ruimte op de accommodatie. (bijdrage aan de kosten voor de
catering in overleg met organisatie).
1/1 Advertentiepagina op achterzijde presentatiegids (in kleur).
Uitnodiging loting/perspresentatie in april. (m.m.v. een bekende
Nederlander).
VIP-kaarten (aantal kaarten in overleg met de organisatie).
Passe-partouts kaarten (aantal kaarten in overleg met de organisatie).
Diverse reclame-uitingen tijdens toernooi (in overleg met de
organisatie), te weten; boarding en vlaggen. Evenals vermelding op alle
persuitingen.
De boarding op het veld zijn de zogeheten ‘top-A-locaties’:
ter hoogte van de middenlijn, achter de doelen en in de ballenvangers.
Banner op de internetsite. Eveneens vermelding met
doorlinkmogelijkheid.
Eerste keus voor invulling van opening, prijsuitreiking, loting en
gastavond (in samenwerking met de organisatie).
Voorkeursrecht voor veld- of groepsnaam (wel tegen bijbetaling)
naamsvermelding onder gesponsord team in presentatiegids
naamsvermelding op sponsorpagina in presentatiegids
Opname van bedrijfslogo in toernooipresentatie op tv-scherm in vipruimte
Branche-exclusiviteit.
De organisatie verleent in overleg medewerking aan promotionele
activiteiten van de hoofdsponsor (indien gewenst).
De organisatie verplicht zich bij TV-registraties de hoofdsponsor te
promoten.

-

-

0

PLATINUM-SPONSOR:

vanaf € 6.000,-

-

Naamsvermelding op diverse toernooiuitingen middels logobalk
(presentatiegids, briefpapier, posters, infoborden, entreebewijzen,
internetsite e.d.).

-

Recht op gebruik van toernooi-logobalk in eigen communicatie-uitingen.
Mogelijkheid tot gebruik van presentatie in hospitality-ruimten.
1/1 advertentiepagina in presentatiegids (in kleur).
Uitnodiging loting/perspresentatie in april. (m.m.v. een bekende
Nederlander).
VIP-kaarten (aantal in overleg met de organisatie).
Passe-partouts (aantal in overleg met de organisatie).
Maximaal 8 reclameborden op zogeheten ‘top-A-locatie’.
Branche-exclusiviteit.
Vermelding op alle persuitingen middels de logobalk
Vier vlaggen op sportcomplex.
Banner op internetsite www.terborgtoernooi.nl.
Vermelding op de website met doorlinkmogelijkheid
Opname van bedrijfslogo in toernooipresentatie op tv-scherm in vipruimte
Voorkeursrecht voor veld- of groepsnaam (wel tegen bijbetaling)
naamsvermelding onder gesponsord team in presentatiegids
naamsvermelding op sponsorpagina in presentatiegids
De organisatie verleent in overleg medewerking aan promotionele
activiteiten van de Platinum-Sponsor (indien gewenst, maximaal 1
dagdeel).

-

0

De organisatie verplicht zich bij Radio-reportages de hoofdsponsor te
promoten.
De organisatie verplicht zich bij media-uitingen aan de schrijvende pers
de hoofdsponsor te promoten.

GOLD-SPONSOR:

vanaf € 3.500,-

-

Naamsvermelding op diverse toernooiuitingen middels briefpapier en
internetsite.

-

1/1 advertentiepagina in presentatiegids (in kleur).
Uitnodiging loting / perspresentatie in april. (m.m.v. een bekende
Nederlander).
10 VIP-kaarten voor de vrijdag, 10 voor de zaterdag en 10 voor de
zondag.

-

-

0

SILVER-SPONSOR:
-

0

15 normale kaarten voor de vrijdag, 15 voor de zaterdag en 15 voor de
zondag.
Maximaal 4 reclameborden op zogeheten ‘top-A-locatie’.
Twee vlaggen op sportcomplex.
Banner op internetsite www.terborgtoernooi.nl.
Vermelding op de website met doorlinkmogelijkheid
Opname van bedrijfslogo in toernooipresentatie op tv-scherm in vipruimte.
Naamsvermelding onder gesponsord team in presentatiegids.
Naamsvermelding op sponsorpagina in presentatiegids
De organisatie verleent in overleg medewerking aan promotionele
activiteiten van de Gold-Sponsor.

Naamsvermelding onder gesponsord team in presentatiegids
Naamsvermelding op sponsorpagina in presentatiegids
1/1 Advertentiepagina in presentatiegids (in kleur)
Uitnodiging loting/perspresentatie in april. (m.m.v. een bekende
Nederlander) voor maximaal twee personen.
5 VIP-kaarten voor de vrijdag, 5 voor de zaterdag en 5 voor de zondag.
8 normale kaarten voor de vrijdag, 8 voor de zaterdag en 8 voor de
zondag.
2 reclameborden / boarding
2 vlaggen
Vermelding op de website met doorlinkmogelijkheid
Opname van bedrijfslogo in toernooipresentatie op tv-scherm in vipruimte.

BRONZE-SPONSOR:
-

vanaf € 1.750,-

vanaf € 1.250,-

Naamsvermelding onder gesponsord team in presentatiegids
Naamsvermelding op sponsorpagina in presentatiegids
1/2 Advertentiepagina in presentatiegids (in kleur)
Uitnodiging loting/perspresentatie in april. (m.m.v. een bekende
Nederlander) voor maximaal twee personen.
3 VIP-kaarten voor de vrijdag, 3 voor de zaterdag en 3 voor de zondag.
4 normale kaarten voor de vrijdag, 4 voor de zaterdag en 4 voor de
zondag
1 reclamebord / boarding
1 vlag
Vermelding op de website met doorlinkmogelijkheid
Opname van bedrijfslogo in toernooipresentatie op tv-scherm in vipruimte

0

BASIC-SPONSOR:

vanaf € 550,-

-

Naamsvermelding op sponsorpagina in presentatiegids

-

½ Advertentiepagina in presentatiegids (kleur)
2 VIP-kaarten voor de vrijdag, 2 voor de zaterdag en 2 voor de zondag.
1 Vlag
Vermelding op internetsite met doorlinkmogelijkheid

OVERIGE FACILITEITEN:

0

-

Bedrijfsnaam verbinden aan speelveld

€ 1.750,-

tevens: 4 VIP-kaarten voor de vrijdag, 4 voor de zaterdag
en 4 voor de zondag, 8 normale kaarten voor de vrijdag, 8
voor de zaterdag en 8 voor de zondag, naambord bij
het veld, banner op internetsite, naamsvermelding met
doorlinkmogelijkheid op de internetsite, 2 reclameborden /
boarding en 2 vlaggen. Opname van bedrijfslogo in toernooipresentatie op tv-scherm in vip-ruimte.
Echter: voorkeursrecht bij Hoofd en Platinum Sponsorship.

0

-

Bedrijfsnaam verbinden aan groep 1 of groep 2

€ 1.750,-

tevens: 4 VIP-kaarten voor de vrijdag, 4 voor de zaterdag
en 4 voor de zondag, 8 normale kaarten voor de vrijdag, 8
voor de zaterdag en 8 voor de zondag, banner op internetsite,
naamsvermelding met doorlinkmogelijkheid op de internetsite,
2 reclameborden / boarding en 2 vlaggen. Opname van
bedrijfslogo in toernooipresentatie op tv-scherm in vip-ruimte.
Echter: voorkeursrecht bij Hoofd en Platinum Sponsorship.

0

-

Sponsoring Openingswedstrijd (indien van toepassing) € 1.250,tevens: 3 VIP-kaarten voor de vrijdag, 3 voor de zaterdag
en 3 voor de zondag, 4 normale kaarten voor de vrijdag, 4
voor de zaterdag en 4 voor de zondag, banner op internetsite,
naamsvermelding met doorlinkmogelijkheid op internetsite, naams-

vermelding op sponsorpagina in presentatiegids, 1 reclamebord /
boarding en 1 vlag. Opname van bedrijfslogo in toernooipresentatie
op tv-scherm in vip-ruimte.

0

-

Side-Event Sponsorship

€ 1.250,-

tevens: 3 VIP-kaarten voor de vrijdag, 3 voor de zaterdag
en 3 voor de zondag, 4 normale kaarten voor de vrijdag, 4
voor de zaterdag en 4 voor de zondag, banner op internetsite,
naamsvermelding met doorlinkmogelijkheid op internetsite, naamsvermelding op sponsorpagina in presentatiegids, 1 reclamebord /
boarding en 1 vlag. Opname van bedrijfslogo in toernooipresentatie
op tv-scherm in vip-ruimte.

0

-

Boarding / Reclamebord (extra-meters)

€ 300,-

(breedte boarding: max. 4 meter / hoogte boarding: max 1 meter)

0

-

1 Vlag

€ 150,-

0

-

Advertentie in presentatiegids 1/1 pagina (in kleur)

€ 300,-

0

-

Advertentie in presentatiegids ½ pagina (in kleur)

€ 200,-

0

-

Extra VIP-kaart, per dag / per stuk

€

30,-

0

-

Extra normale entreekaarten, per dag / per stuk

€

10,-

Totaal overeengekomen bedrag: €……..........

0

-

Overige vormen van sponsoring
(verstrekking faciliteiten, goederen, diensten e.d.):

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van .........
jaar(jaren)
(2019 / 2020 / 2021).

=

(aankruisen wat van toepassing is).

-

0

- Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21,0% B.T.W.
- Het afgesproken bedrag zal binnen 14 dagen na ontvangst van de
factuur worden voldaan.
- De afmetingen van boarding en vlaggen worden bepaald door de
organisatie.
- Alle vormen van reclame-uitingen rondom de accommodatie zoals,
vlaggen, reclameborden e.d. dienen door uw bedrijf uiterlijk de
vrijdag 1,5 week voorafgaand aan het toernooi te worden afgeleverd op
accommodatie De Paasberg in Terborg.
- Advertenties zullen digitaal aangeleverd te worden

- De organisatie draagt zorg voor de aanwezigheid van de catering bij
de hospitality-ruimtes. Hapjes en drankjes zullen worden afgerekend
middels consumptiemunten. Deze zijn verkrijgbaar in de VIPhospitality-tent ter plaatse. Koffie en thee zijn altijd gratis en verder geldt:
alle dagen een bepaald aantal gratis munten ter waarde van € 1,00 per munt.
- Alle (media-) rechten (o.a. radio en televisie) blijven voorbehouden
aan de Stichting Gelderse Sportevenementen.
- Het gebruik van VIP-kaarten is strikt persoonlijk en derhalve niet
overdraagbaar aan derden.
- Personen onder de 16 jaar hebben ook met een VIP-kaart alléén
onder begeleiding van een volwassene toegang tot de hospitalityruimtes.

Bijzonderheden:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aldus overeengekomen (in tweevoud):

Datum

:

Naam bedrijf :

Contactpers. :

Adres

:

Postcode

:

Plaats

:

Tel.

:

Handtekening :

........................................................

Voor accoord namens de Stichting Gelderse Sportevenementen:

Naam:

:

Handtekening:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ..

