Sponsorbrochure
v.v. DEO

Naamsbekendheid
Imago ondersteuning
Maatschappelijk
betrokkenheid
Relatiemarketing

Samen scoren!

Wat doen wij voor u?

Voor u ligt de sponsorbrochure van v.v. DEO. Wij nemen u
graag mee in de mogelijkheden die onze vereniging u te
bieden heeft. In deze brochure wordt uitgebreid aandacht
besteed aan wat voor u en uw bedrijf belangrijk is, om op
een goede en effectieve manier bijvoorbeeld exposure weg
te zetten in de wereld van het amateurvoetbal.

In onze visie op sponsoring streven wij naar samenwerking:
sponsoring is immers meer dan alleen geld incasseren van
de sponsor. Daarom gaan wij graag de samenwerking aan
met regionale bedrijven die zich verbonden voelen of willen
voelen met v.v. DEO en een bijdrage willen leveren aan
onze voetbalclub. Daarbij hebt u de mogelijkheid om uw
betrokkenheid te tonen en bij een groot publiek onder de
aandacht te komen. Wekelijks komen er honderden spelers
en bezoekers op ons sportpark: jeugd, senioren, ‘DEOnaren’ en gasten.

Op 1 augustus 1947 is onze vereniging opgericht in het
buurtschap Dijkhoek, tussen Borculo en Ruurlo. v.v. DEO is
een levendige en gezellige vereniging met een
snelgroeiende jeugdafdeling, een stabiele seniorenafdeling
en heeft bijna 600 leden. Daarnaast worden er veel
activiteiten binnen en buiten het voetbal georganiseerd.
Kortom, v.v. DEO is een vereniging die midden in de
samenleving staat en haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid neemt.
Binnen onze vereniging zijn sponsoren zeer belangrijk. We
zijn blij met onze vele en trouwe sponsoren, maar ook op
zoek naar nieuwe sponsoren. De groei van de club zorgt
immers ook voor hogere kosten, terwijl we proberen de
contributie laag te houden om de vereniging voor iedereen
(financieel) toegankelijk te houden.

Door ons brede scala aan sponsormogelijkheden en relatief
lage sponsortarieven hopen wij elk bedrijf een passende
aanbieding te kunnen geven.
Hieronder staan de mogelijkheden om u aan v.v. DEO te
verbinden. Heeft u andere wensen of ideeën neem dan
contact met ons op.

Veldreclame
Wij kennen meerdere opties voor reclameborden rondom
ons hoofdveld.
Wij zorgen voor een reclamebord: u hoeft alleen uw logo
door te geven. Voor het aanschaffen en bedrukken brengen
wij geen kosten in rekening.

Shirtreclame

Vlaggenmast reclame

Onze teams spelen door de hele regio, waardoor uw
bedrijfsnaam en/of logo een groot bereik heeft.
Alle teams van v.v. DEO worden op uniformele wijze
gekleed en heeft elk team een tenue inclusief trainingspak.

Op ons sportpark staan, op een opvallende plek, een aantal
vlaggenmasten. U hebt de mogelijkheid om uw naam te
koppelen aan één van deze masten.

Naast de onderstaande mogelijkheden zijn er ook nog
diverse andere mogelijkheden. Mocht u hier interesse in
hebben kunt u contact opnemen met de PR-commissie.
Wij zorgen voor de kleding: u hoeft alleen uw logo door te
geven. Voor het aanschaffen en bedrukken brengen wij
geen kosten in rekening.

Mogelijkheden:
Standaard reclamebord:
Dubbelzijdig reclamebord (zijde Ruurloseweg):
Dubbelzijdig reclamebord ballenvanger:
Reclamebord achterzijde hoofdveld:
Afmetingen van het reclamebord zijn 3mx65cm
Genoemde bedragen zijn exclusief BTW
Genoemde bedragen zijn per jaar
Contractperiode minstens 3 jaar

€ 125,€ 195,€ 250,€ 195,-

Mogelijkheden:
Shirtreclame jeugd:
Shirtreclame senioren:
Genoemde bedragen zijn exclusief BTW
Genoemde bedragen zijn per jaar
Contractperiode minstens 4 jaar

€ 300,€ 500,-

Mogelijkheden:
Vlaggenmast:
Genoemde bedragen zijn exclusief BTW
Genoemde bedragen zijn per jaar
Contractperiode minstens 2 jaar
Per jaar moet de sponsor 3 banieren aanleveren.

€ 250,-

Advertentie infoscherm kantine
Centraal in onze drukbezochte kantine hangt het ‘DEOinfoscherm’. Op dit infoscherm wordt tijdens
wedstrijddagen relevante informatie getoond zoals: nieuws,
uitslagen, standen, pupil van de week en de
clubtopscoorders. Daarnaast biedt dit infoscherm
verschillende sponsormogelijkheden.

Mogelijkheden:
Advertentie tv-scherm klein:
€ 100,(wisselend met andere advertenties wordt uw advertentie
elke 10 min. getoond)
Advertentie tv-scherm groot:
€ 250,(op een ‘fullsize’ formaat wordt uw advertentie elke 10 min.
getoond)
Advertentie is in HD-kwaliteit
Genoemde bedragen zijn exclusief BTW
Genoemde bedragen zijn per jaar
Contractperiode minstens 3 jaar

Websitesponsor
De website van v.v. DEO is hét informatiekanaal van de
vereniging. Maandelijks kijken meer dan 5000 unieke
bezoekers op onze website. Als websitesponsor wordt uw
naam en logo vermeld in de ‘sponsorcarrousel’ op de
homepage en op de sponsorpagina. Uiteraard wordt aan
het logo de website gekoppeld, zodat uw website goed en
eenvoudig bereikbaar is.

Mogelijkheden:
Advertentie website:
Genoemde bedragen zijn exclusief BTW
Genoemde bedragen zijn per jaar
Contractperiode minstens 3 jaar

€ 50,-

Kleedkamersponsor
Bij ons heeft u de mogelijkheid om uw naam te koppelen
aan één van de 8 kleedkamers die wekelijks druk worden
bezocht.
Wij zorgen voor een reclamebord: u hoeft alleen uw logo
door te geven. Voor het aanschaffen en bedrukken brengen
wij geen kosten in rekening.

Mogelijkheden:
Kleedkamerbord:
Genoemde bedragen zijn exclusief BTW
Genoemde bedragen zijn per jaar
Contractperiode minstens 3 jaar

€ 100,-

Supplier
Ook in natura kunt u wellicht een bijdrage leveren aan onze
vereniging. Ook dan bent u bij ons van harte welkom en
nodigen wij u uit om supplier te worden van onze
vereniging.
In goed onderling overleg zoeken we naar een passende
tegenprestatie.

Wat doen wij voor u?
Zoals eerder vermeld richten wij ons op samenwerking. Wij zijn
blij met onze sponsoren en om deze reden krijgt u als sponsor,
naast de gekozen sponsormogelijkheid, hier ook iets voor terug.
•
•

•

•
•

Al onze sponsoren worden kosteloos vermeld op onze
website en draaien mee in de ‘sponsorcarrousel’ op de
homepage.
Wij hebben op onze website een sponsoractiepagina
ingericht. Hier plaatsen wij kosteloos uw acties, mits ze
een extra voordeel opleveren voor onze leden
(ledenacties) óf de vereniging.
Nieuwe sponsoren geven wij aandacht door middel van
een bericht op onze website en via onze social media
kanalen. Voor nieuwe shirtsponsors en bij
kampioenschappen geven wij persberichten (met foto)
uit om de regionale media op de hoogte te stellen.
Rondom bijzondere wedstrijden, zoals derby’s, proberen
wij regelmatig extra activiteiten te organiseren voor onze
sponsoren.
Elke sponsor heeft recht op gratis toegang tot de
thuiswedstrijden van ons eerste elftal.

Het effect van sponsoring is niet altijd in geld uit te drukken. Wel
is aangetoond dat het bijdraagt aan positieve beeldvorming van
het bedrijf en draagt het bij aan naamsbekendheid.

Contactgegevens
Mocht u vragen hebben dan is de PR-commissie te bereiken
via onderstaande gegevens.

Algemeen:

sponsor@vvdeo.nl

Siebe Bannink:
Sven Beerten:
Luc Runneboom:
Roy Sonderen:

06-22886844
06-36163620
06-11766795
06-57946907

Bezoekadres van v.v. DEO
Platvoetsdijk 8
7271 NG Borculo
0545-274280
info@vvdeo.nl

