Jij kent Koninklijk Gym Waasland vzw. Kent de grote
GW-familie jou ook? Steun jouw club en zet meteen ook
jezelf op het voorplan.

SPONSORMOGELIJKHEDEN
KONINKLIJK GYM WAASLAND VZW

Voor een club als Koninklijk Gym Waasland zijn sponsors onontbeerlijk. Kosten bij
evenementen en de algemene werking worden steeds groter en de directe
inkomsten van de club kunnen dit niet alleen dragen. Willen we onze doelstellingen
bereiken hebben wij meer sponsors nodig. Hierna volgen de mogelijkheden, u kan
sponsor worden van het Breughelfeest, de Wase Gymcup of van onze jaarlijkse
turnshow. U kan ook sponsor worden van deze 3 vaste jaarlijkse activiteiten van
onze club, tevens bent u dan ook automatisch sponsor van elke andere activiteit die
Gym Waasland alleen inricht. We denken hierbij aan bijkomende wedstrijden die de
club kan inrichten. Voor een bedrag van € 600,00 bent u sponsor van het
Breughelfeest, VIP GOUDEN SPONSOR van de Wase Gymcup en GOUDEN
SPONSOR van de turnshow en sponsor van bijkomende wedstrijden.
WAT BIEDEN WIJ U ALS SPONSOR:

SPONSOR BREUGHELFEEST
Op zaterdag 03 september 2016 richt onze club zijn jaarlijks Breughelfeest in ter
gelegenheid van Melsele kermis en zijn jaarmarkt en dit op de speelplaats van
Gemeenteschool De Toren.
U bent sponsor voor een bedrag van € 60,00.
In ruil daarvoor hangen wij een spandoek van uw firma tijdens de Breughelfeesten
en wordt het logo van uw firma gedrukt op de folder van de club die wij elk jaar
verspreiden op 4500 exemplaren in alle brievenbussen van Melsele en aan onze
leden buiten de gemeente. Tevens zal uw logo te zien zijn op onze website bij het
Breughelfeest. Bovendien bieden wij u, op het Breughelfeest, als sponsor gratis
frieten met stoofvlees aan voor 2 personen, drank niet inbegrepen.

SPONSORMOGELIJKHEDEN WASE GYMCUP
INTERNATIONALE TURNWEDSTRIJD
TOESTELSPONSORING € 500,00
Buiten de behandeling die u krijgt als VIP GOUDEN SPONSOR, sponsort u ook een
toestel.
U krijgt hiervoor:
-

Uw naam wordt bevestigd bij het door u gesponsorde toestel gedurende de
hele wedstrijdperiode
U mag de gouden medaille uitreiken aan de gymnast die aan uw gesponsord
toestel op de toestelfinales heeft gewonnen.
Uw naam wordt vermeld als sponsor bij de prijsuitreiking aan uw toestel

VIP GOUDEN SPONSOR € 250,00
-

Uw publiciteit 1/1 pagina in het programmaboek, A5 formaat.
Uw logo op drukwerken.
Uw logo op de website
Vier gereserveerde plaatsen voor alle wedstrijden.
Omroeping van uw publiciteit tijdens de voorstelling en overhandiging
aandenkens.
Bord of spandoek in de zaal.

VIP SPONSOR
-

€ 125,00

Uw publiciteit 1/1 pagina in het programmaboek, A5 formaat.
Twee gereserveerde plaatsen voor alle wedstrijden.
Omroeping van uw publiciteit tijdens de voorstelling.
Bord of spandoek in de zaal.

PUBLICITEIT IN HET PROGRAMMABOEK € 50,00
-

Uw publiciteit 1/1 pagina in het programmaboek, A5 formaat.

PUBLICITEIT IN DE ZAAL: BORD OF SPANDOEK
€ 50,00

SPONSORMOGELIJKHEDEN TURNSHOW

GOUD € 250,00
-

Alles van zilver
Logo op affiche
Logo op toegangskaarten
Logo op uitnodigingen

ZILVER € 150,00
-

Alles van brons
Logo op website gedurende 1 jaar
Receptie in zaal Sydney voor aanvang van de turnshow
Na de turnshow 3 gratis consumpties per persoon in zaal Sydney

BRONS € 75,00
-

Logo in het programmaboekje
Logo op groot scherm voorafgaand aan de turnshow
2 gereserveerde plaatsen voor de turnshow

ALGEMENE SPONSORING GYM WAASLAND € 600 (*)
WASE GYMCUP
TURNSHOW

BREUGHEL
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Publiciteit zaal
€ 50
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Logo op drukwerken
Gereserveerde plaatsen

2

4
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Omroeping tijdens voorstelling

√

√

√

√

√

√
2

2

Receptie voor aanvang turnshow

√

√

3 gratis consumpties na turnshow

√

√

Omroeping tijdens overhandiging aandenkens
Omroeping bij prijsuitreiking toestelfinale

√

Uitreiking gouden medaille toestelfinale

√

Naam bevestigd aan gesponsord toestel

√

Frietjes met stoofvlees (2p)

√

(*) U bent automatisch sponsor van elke andere activiteit georganiseerd door GW, waar uw publiciteit ook zichtbaar zal zijn
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CONTACT

Verantwoordelijken sponsoring:

Richard Haentjens
Herman Janssens

E-mail: sponsoring@gymwaasland.be

Bankrekening Koninklijk Gym Waasland vzw
IBAN: BE58 4046 0103 4179
BIC: KREDBEBB

Met vermelding:
- Soort sponsoring en activiteit

