Sponsoring ARISTOS HANDBAL BEST

5. Activiteiten/toernooien

U kunt uw naam verbinden aan een toernooi en/of activiteit
inclusief de mogelijkheid om uw bedrijf onder de aandacht te
brengen door communicatie naar de deelnemers, posters,
aankondigingen, website, mails e.d. Zo kan ons jaarlijkse jeugdkamp uw naam dragen of kan een toernooi naar uw bedrijf
worden vernoemd.

“Sportief zaken doen”

De prijs hiervoor bedraagt € 100,(Alle bedragen met een * zijn excl btw, op sponsorbedragen is geen btw
van toepassing. De sponsoring voor de mogelijkheden 1, 2 en 4 betreft
contracten van drie jaar.)

Wie zijn wij?

Aristos Handbal Best is een vereniging waar sportiviteit voorop
staat en recreatie, prestatie en gezelligheid samen komen. De
vereniging vervult een belangrijke sociale en maatschappelijke
rol door jong en oud de mogelijkheid te bieden de handbalsport
te beoefenen. Het enthousiasme onderstreept de goede
teamgeest. Aristos Handbal Best is een actieve vereniging opgericht op 20 mei 1974 en telt momenteel ca. 150 leden. Met
gepaste trots mogen we ons dan ook een actieve en bloeiende
vereniging noemen.

Contact:
ARISTOS HANDBAL BEST

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Druk- en zetfouten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
ARISTOS HANDBAL BEST

Correspondentieadres
Beemdheuvel 36
5685 AE Best
Sponsorcommissie
Contactpersoon: Erik van Happen
Mobiel: 06-10586192
E-mail: ehvanhappen@onsmail.nl

Waarom sponsor worden?

Aristos Handbal Best kan als vereniging alleen maar functioneren door hulp van vele vrijwilligers en sponsors. Zij kunnen
elkaar stimuleren en zo de vereniging op een hoger niveau
brengen. Wij zijn op zoek naar sponsors die hieraan willen bijdragen.
• Aristos staat voor een professionele aanpak van uw
sponsoractiviteiten.
• Bij Aristos is sponsoring een goede mogelijkheid om in een
ontspannen en ongedwongen sfeer in contact te komen met
potentiële klanten voor uw bedrijf.
• Aristos en dus uw bedrijf komt bij competities en toernooien
in contact met andere verenigingen, bedrijven en
toeschouwers in de regio.
• Aristos levert verschillende sponsormogelijkheden
waardoor u als sponsor een vorm kunt kiezen die het
best bij u past en waarbij u zich het prettigst voelt.
• Naamsverbinding aan Aristos is tevens een sympathiek
gebaar van het bedrijf aan de handbalsport.
• Het sportieve imago van Aristos versterkt de identiteit van
uw bedrijf.
De bijdrage van de sponsors komt ten goede aan de vereniging
in de breedste zin van het woord, van jong tot oud. Wat alle
sponsors gemeen hebben is dat zij Aristos een warm hart toe
dragen.

Bent u geïnteresseerd?

Bel dan voor een vrijblijvend gesprek of een sponsorvoorstel met
Erik van Happen van onze Sponsorcommissie
telefoon 0499-311237 of stuur een e-mail naar
ehvanhappen@onsmail.nl

Welke sponsormogelijkheden zijn er?

Aristos Handbal Best biedt u een aantal standaard sponsormogelijkheden die wij voor u op een rij hebben gezet. Ook
andere wensen van sponsoring zijn bespreekbaar. Neem
daarvoor gerust contact met ons op.

1. Bordsponsoring

Sponsoring van een reclamebord door uw bedrijf behoort tot de
mogelijkheden. Gedurende de wedstrijden worden de reclameborden duidelijk zichtbaar rondom het veld geplaatst. De afmeting van de borden bedraagt ca. 300 x 75 cm. Aristos zorgt voor
de aanschaf en aanmaak van het reclamebord van hoge
kwaliteit. Dit gebeurt op basis van de door u aangeleverde
digitale bestanden. Gedurende drie jaar kunt u dit communicatiemiddel ten behoeve van uw bedrijf benutten.

De sponsor mogelijkheden voor wedstrijdtenues, trainingspakken en tassen zijn voor teams als volgt:
1. Wedstrijdtenue; Kostprijs shirt + broek + bedrukking
Per stuk € 50,-* (10 per team)
2. Trainingspak; Kostprijs trainingspak + bedrukking
Per stuk € 50,-* (10 per team)
3. Tassen; Kostprijs tas + bedrukking
Per stuk € 25,-* (10 per team)

De sponsorbijdrage hiervoor bedraagt € 250,- per jaar. De
eenmalige kosten voor het maken van het bord bedragen
€ 300,- *

De jaarlijkse sponsorbijdrage die u naast bovenstaande kosten
betaalt is:
Wedstrijdtenue
Trainingspakken
Tassen

Selectie
1.000
300
150

Senioren
400
100
50

Jeugd
250
50
25

3. Beschikbaar stellen van de wedstrijdbal

De wedstrijdbal voor de thuiswedstrijden van het eerste herenen dameselftal kan worden gesponsord. De sponsor van de
wedstrijdbal wordt uitdrukkelijk in de wedstrijdinfo en op de
website vermeld.

2. Tenuesponsoring

Sponsoring van wedstrijdtenues, trainingspakken en/of tassen
van de selectie-, senioren- en jeugdteams door uw bedrijf is
eveneens mogelijk. Aristos zorgt voor de aanschaf van het
wedstrijdtenue dat voor alle leden van de vereniging uniform en
van hoge kwaliteit is. Tevens zorgt Aristos voor de bedrukking
van de reclame van uw bedrijf op basis van de door u
aangeleverde digitale bestanden. Gedurende drie jaar kunt u dit
communicatiemiddel ten behoeve van uw bedrijf benutten.

De prijs voor het beschikbaar stellen van de wedstrijdbal
bedraagt € 50,- .

4. Website/nieuwsbrief

Aristos heeft een goed bezochte website en verzendt iedere
twee weken een digitale nieuwsbrief aan haar leden. Wij bieden
u de mogelijkheid om uw logo op onze website/nieuwsbrief te
plaatsen als sponsor van de website/nieuwsbrief van Aristos.
Op onze website zal tevens de link wordt gemaakt naar uw eigen
website.
De sponsorbijdrage hiervoor bedraagt € 50, - per jaar.
Bent u al bordsponsor of tenue sponsor dan plaatsen wij uw logo
gratis op onze website en in de nieuwsbrief.

