VV VORDEN

Onze website biedt het laatste nieuws en de
achtergronden van onze vereniging:

www.vvvorden.nl
Voor meer informatie over de mogelijkheden
om sponsor te worden bij VV Vorden kunt u
contact opnemen met de sponsorcommissie:
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sponsor@vvvorden.nl
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EEN DOELGERICHTE INVESTERING

SHIRT SPONSORING
Als shirtsponsor kunt u het gehele seizoen
uw bedrijfsnaam onder de aandacht
brengen én steunt u actief een team.
Een shirtsponsor bent u voor minimaal 4
seizoenen waarbij uw bedrijfsnaam op de
shirts komt van de teams en ook op de
coachjassen.
De kosten voor shirtsponsoring zijn:
eenmalig
€ 350
jaarlijks
€ 300

VV Vorden, opgericht in 1929, is een voetbalvereniging die niet meer uit de Vordense
gemeenschap is weg te denken. Momenteel telt de vereniging meer dan 500 leden.
Daarnaast zijn er ruim 100 personen als vrijwilliger actief binnen de vereniging.
Als grootste vereniging van Vorden is de steun vanuit het bedrijfsleven onontbeerlijk.
VV Vorden biedt het bedrijfsleven diverse mogelijkheden om zich te promoten tijdens de
wedstrijden en evenementen. Items als een zeer actuele en drukbezochte website, het
regelmatig (positief) verschijnen in de landelijke en regionale pers, het sportieve niveau, en
de kwaliteit van het kader versterken hierbij uw promotiekansen.
VV Vorden streeft naar een langdurige en sportieve relatie met haar sponsors. Beiden
moeten het gevoel hebben het perfecte “een-tweetje” te spelen. De vereniging speelt in op
de wens van de sponsors en vergroot hiermee de promotiekansen van de sponsors, terwijl
VV Vorden haar continuïteit kan waarborgen. Zakelijke en sportieve prestaties gaan hiermee
hand in hand.
VV Vorden speelt haar wedstrijden op een verzorgde accommodatie in het prachtige bosrijke
buitengebied van Vorden. Op zondag worden de thuiswedstrijden van VV Vorden altijd door
honderden trouwe supporters bezocht. Op zaterdag spelen tientallen jeugdteams hun
wedstrijden. Ook deze wedstrijden worden door honderden ouders en supporters bezocht.

et

ve r e n i
g
b al

i

ng

vo

Het eerste team van VV Vorden is in de afgelopen jaren succesvol geweest en is - na de
promotie van de 4e klasse naar de 3e klasse drie jaar geleden - in het seizoen 2014-2015
kampioen geworden in de 3e klasse. Vorden 1 speelt daarom nu als één van de weinige
verenigingen in de regio in de 2e klasse van de zondagamateurs van de KNVB.
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PRESENTATIEGIDS
De fullcolour presentatiegids van VV
Vorden verschijnt elk jaar rond september.
Het is een naslagwerk voor alle leden en
sponsoren met hierin actuele thema’s,
foto’s van elftallen en uiteraard uw
advertentie. De oplage is 750 stuks. De
kosten voor een advertentie in de
presentatiegids zijn:
hele pagina € 295
½ pagina
€ 150
¼ pagina
€ 80

BORDRECLAME
Als bordsponsor rond het hoofdveld en in
de ballenvanger bent u het gehele
seizoen
zichtbaar voor
honderden
bezoekers
per
weekend.
Onze
accommodatie is zeer verzorgd en dat
geldt ook voor onze reclameborden. Ze
zijn uniform in maatvoering (4,20m x
0,65m) en worden ieder jaar gereinigd,
zodat u zeker bent van de perfecte
uitstraling van uw bedrijf. De kosten voor
een reclamebord (exclusief maakkosten)
zijn:
eenmalig
€ 195
jaarlijks
€ 225
Een tweede reclamebord langs het veld
kost € 125 per jaar.
Reclamebordjes bij de toegangspoort
kosten €225 voor drie jaar, inclusief
maakkosten.
Scorebord en tribune reclameborden
kosten
€350
per
jaar,
exclusief
maakkosten.

MEDIASPONSOR
De website van VV Vorden is drukbezocht,
met gemiddeld meer dan 1500 hits per
dag. Als mediasponsor van VV Vorden
kunt u uw bedrijf actief onder de aandacht
brengen via bijvoorbeeld een advertentie
op de website of een advertentie in de
nieuwsbrief die onder de leden wordt
verspreid.

BALSPONSOR
Als balsponsor sponsort u de wedstrijdbal
voor een thuiswedstrijd van Vorden 1 in het
seizoen. Tijdens deze dag wordt uw
bedrijfsnaam natuurlijk vermeld en
omgeroepen vlak voor de aanvang van de
wedstrijd. Verder is uw bedrijfsnaam het
hele seizoen zichtbaar op het sponsorbord
in de kantine en in het programmaboekje.

Bent u geïnteresseerd om mediasponsor
te worden? Informeer dan bij ons naar de
mogelijkheden en kosten.

De kosten voor het sponsoren van de
wedstrijdbal zijn:
eenmalig
€ 100

OVERIGE SPONSOROPTIES
In overleg is een pakketafspraak met een
combinatie van
sponsoropties
ook
mogelijk! Daarnaast zijn wij constant bezig
met
nieuwe
mogelijkheden
voor
samenwerkingen
met
bedrijven.
Informeer bij ons voor mogelijkheden die
we samen kunnen uitwerken.

SPONSORAVOND
Tevens organiseren wij ieder jaar een
sponsoravond. Tijdens deze avonden zijn
er altijd leuke lezingen of activiteiten en
uiteraard ook de mogelijkheid om met
andere bedrijven in contact te komen die
VV Vorden een warm hart toe dragen. Als
sponsor van VV Vorden wordt u uiteraard
voor deze avond uitgenodigd.

