TC WEERT-OOST
De leukste club van Leuken

informatie sponsormogelijkheden TC Weert-Oost - januari 2015

Waarom TC Weert-Oost sponsoren?
Een terechte vraag. Daarom zetten wij een aantal punten op een rij die de toegevoegde
waarde voor uw bedrijf tonen.
1. TC Weert-Oost is de grootste tennisvereniging van Weert 4. TC We1ert-Oost is een vereniging voor de toekomst;
2.

3.

en omstreken en heeft daarmee een groot potentieel
bereik.
We richten ons op zowel de prestatieve als de recreatieve
spelers, variërend van jong tot oud. Ook de veelal
jonge, actieve mensen uit de nieuwe wijk Vrouwenhof
en het groeiend aantal jeugdleden zijn voor uw bedrijf
interessante doelgroepen.
Naamsverbinding aan onze tennisclub betekent een
sympathieke link van uw bedrijf met de populaire
tennissport. Bovendien is het een prima mogelijkheid
om op een andere manier - in een ontspannen en
ongedwongen sfeer - relaties te bereiken.

5.

de PR-commissie ondersteunt het bestuur en helpt
de club verder te ontwikkelen. Zo kunnen wij uw
sponsoractiviteiten op een professionele manier
uitvoeren.
We staan open voor vele en nieuwe mogelijkheden tot
bedrijfsnaamexposure.
Wat dacht u er bijvoorbeeld van om uw bedrijfsnaam te
verbinden aan een van onze tennistoernooien?

Onze tegenprestatie:
•
•

Uitnodiging Sponsoravond tijdens het Open Toernooi
Uitnodiging Sponsor tennis- / clinic- / netwerkavond.
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Hebt u vragen over het sponsoren van TC Weert-Oost?
Neem dan contact op met Tinus Geerligs, voorzitter van de
PR-commissie. Hij helpt u graag verder.
Telefoon: 0495 53 94 53, e-mail: tiwy.geerligs@gmail.com
Of kijk op www.tcweertoost.nl

Baanadoptie
•
•
•
•
•
•
•
•

Een baan draagt de naam van de sponsor
Winddoek met uw logo of naam van 12 x 1.9 m.
Reclamebord zichtbaar vanaf het terras: 320 x 80 cm
Baannummerbord met bedrijfsnaam
Telpaal met logo of naam
Reclamebord op zuil (’s avonds aangelicht)
Halve advertentiepagina in vijf Tie-Breaks (clubblad)
Halve advertentiepagina in het wedstrijdboekje van het
jaarlijkse Open Toernooi
• Banner op de TCWO website met eventueel een link naar
uw eigen site
Contractduur is 3 jaar, daarna is verlenging per jaar
mogelijk.
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Vrienden van TC Weert-Oost
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• Inleg:W
€ 50,aan extra activiteiten of bijzondere investeringen.
• Uw naam staat vermeld op een ‘Vrienden van’-bord in
ons Paviljoen.

TC WEERT-OOST

De leukste club van Leuken

Winddoek

Reclamebord op de zuil ingang

• Winddoek met uw logo of naam van 12 x 1,9 m.
• Groen met zwarte opdruk
• Op de kopse kanten van de tennisbaan

•
•
•
•

Uw naam of logo op een zuilbord
Bord staat bij de ingang, zichtbaar vanaf de weg
Bord wordt ‘s avonds aangelicht
Afmetingen circa 100 x 40 cm.

TIE-BREAK
Clubblad TC Wee

rt-Oost

Reclamebord langs de baan

Zitbank langs de baan

• Bord met uw logo, naam of reclameboodschap
• Afmeting 3,20 x 0,80 m. In elke gewenste kleur
• Aan de lange zijden van de tennisbaan, zichtbaar vanaf
het terras

• Zitbank voor toeschouwers langs de baan
• Voorzien van gegraveerd naamplaatje met uw naam
• Duur 10 jaar

De leukste club va

n Leuken!

Advertentie

Maatwerk

• Uw full colour advertentie in vijf edities van de Tie-Break,
het clubblad van TC Weert-Oost en het boekje van het
Open Toernooi
• Looptijd is één jaar

• Verbind uw bedrijfsnaam aan een toernooi
• Sponsorbekers of prijzen
• Sponsorballen voor de competitie
• Catering: sponsoring van drankjes of hapjes
Informeer naar de mogelijkheden en kosten.

Voor vragen over sponsoring richt u zich tot Tinus Geerligs, telefoon: 0495 53 94 53, tiwy.geerligs@gmail.com

