SPONSORPAKKETTEN
Over Atletiek Vereniging Haaksbergen (AVH)
Emailadres:
Sponsorcommissie @
av-haaksbergen.nl

Bezoekadres:

Atletiek Vereniging Haaksbergen is een sportvereniging die de
inwoners van Haaksbergen en omgeving de mogelijkheid
biedt om atletiek te beoefenen in al haar facetten op elk
niveau.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar een uitgebreide
toelichting op onze website www.av-haaksbergen.nl onder
het kopje `sponsoring`.

Scholtenhagenweg 39
7481 VN
Haaksbergen

Wordt u onze sponsor?
Graag begroeten wij u als sponsor van AVH. Als spsonsor
koppelt u uw bedrijfsnaam aan onze sportieve vereniging en
steunt u het gezond bewegen hetgeen van groot belang is
voor het menselijk welzijn.
Wij bieden u de mogelijkheid om uw bedrijfsnaam te promoten
middels een vermelding via onze digitale nieuwsbrief, een banner
op de site of een baniervlag langs de atletiekbaan en tijdens
loopevenementen. Alle mogelijkheden vindt u op de achterzijde
van deze informatieve flyer.

www.av-haaksbergen.nl/sponsor-worden/

SPONSORPAKKETTEN
brons, zilver en goud.
Brons
De sponsormogelijkheden
bestaan uit:


Een financiële bijdrage in
de vorm van
onderstaande pakketten.





Brons
Zilver
Goud

De sponsoring wordt
aangegaan voor de duur van
drie jaar.
De kosten van een
reclamebord, banier of
spandoek zijn voor
kosten van de sponsor.
De sponsorbijdrage is
per jaar.

€ 100,-





Logo via de digitale nieuwsbrief
Banner op de website
Advertentie of logo op het AVH-informatiekanaal, dat in de
kantine draait na elke training en elk evenement (evenals op
de website)
 Een spandoek tijdens de Watermolenloop, Oranjeloop,
Pingelloop of HEM-loop naar keuze. Doek zelf
aanleveren.

Zilver

€ 300,-

Brons als basispakket met als aanvulling
 Reclamebord langs de atletiekbaan of
 Banier aan een vlaggenmast langs de atletiekbaan

Goud

€ 750,-

Brons als basispakket met als aanvulling
 Naamsvermelding op alle reclame-uitingen van de Watermolen-,
Oranje-, Pingel- of HEM-loop .
 Naamgever worden van één van bovenstaande lopen of
onderdelen van de HEM-loop voor een bedrag van €1.200, (Hoofd)sponsor en naamgever van één van de AVHevenementen, vanaf €1500, Overige reclame-uitingen in overleg met de sponsorcommissie.

www.av-haaksbergen.nl/sponsor-worden/

