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INLEIDING
Tegenwoordig is het voor u als sponsor steeds belangrijker om het
win-win aspect centraal te stellen. Daarbij is het van belang uw
doelgroep zo effectief mogelijk te bereiken via oplossingen die nog
meer stimulans en toegevoegde waarde geven.
FC DRIEBERGEN begrijpt dit en is in staat om u als volgt van dienst te
zijn:
• Naast de gebruikelijke sponsoruitingen op sportpark De Woerd kunt
u ook gebruik maken van onze digitale media via onze website,
Facebook, Instagram en Twitter om zo uw doelgroep real-time te
bereiken.
• U kunt ook lid worden van de Business Club. Met uw collega
ondernemers maakt u dan eens per twee maanden een leuk en nuttig
event mee. De events zijn laagdrempelig, verrassend, gezellig en
effectief.
Deze menukaart presenteert een overzicht van alle soorten
sponsorovereenkomsten die FC DRIEBERGEN aanbiedt.
Wij danken u voor uw steun en denken graag met u mee.
Namens het bestuur van FC DRIEBERGEN,
Sponsorcoördinatie
E-mail: sponsoring@fcdriebergen.nl
Telefoon: Rogier de Mol 06-52 45 00 04
Telefoon: Pieter Vonk 06-50 29 21 09

2 • 5 - 10 Overzicht reclame-media • 10 Business Club
3 Premium, Hoofd- en Subsponsor • 4 Kledingsponsor / Unicef
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PREMIUM
SPONSOR / HOOFDSPONSOR / SUBSPONSOR

U kunt optreden als Premium Sponsor, Hoofd- of Subsponsor van FC DRIEBERGEN. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze drie sponsorpaketten.

Premium Sponsor

Hoofdsponsor

Subsponsor

Als Premium Sponsor maakt u gebruik van een op
maat gemaakte bundel sponsorfaciliteiten. Wij
overleggen graag met u om vast te stellen hoe
we de win-win situatie kunnen optimaliseren (zie
pagina 5-9)

Als Hoofdsponsor verwerft u:
• Een spandoek met logo en uiting naar keuze
langs het hoofdveld.
• Een reclamebord langs veld 2.
• Een advertentie op de verschillende informatieen reclameschermen.
• Twee banners op de FC Driebergen website.
• Bij thuiswedstrijden van het 1e team een 		
vermelding door de speaker.
• Uw logo vermeld op Voetbal.nl app.
• 50% korting op uw lidmaatschap van de 		
Businessclub.
• Uw logo vermeld in Bundeling Businessclub 		
app.

Als Subsponsor verwerft u:
• Een reclamebord langs het hoofdveld.
• Een advertentie op de informatie en 			
reclameschermen.
• Een banner op FcDriebergen.nl
• Een vermelding door de speaker tijdens 		
thuiswedstrijden van het 1e elftal.
• Uw logo vermeld op Voetbal.nl app.
• 25% korting op uw lidmaatschap van de 		
Businessclub.
• Uw logo op de Bundeling app.

Tijdsduur van de sponsorovereenkomst
Een Hoofdsponsor verbindt zich bij voorkeur
gedurende drie seizoenen, maar voor minimaal
twee seizoenen aan de club.

Tijdsduur van de sponsorovereenkomst
Een Subsponsor verbindt zich bij voorkeur
gedurende drie seizoenen, maar voor minimaal
twee seizoenen aan de club.

Waarde
• Spandoek (excl. productie)
€ 600,• Reclamebord veld 2 (excl. productie)
€ 250,• Advertentie info- en reclameschermen
€ 250,• Banners op de website
€ 200,• Logo op Voetbal.nl app
€ 200,• Korting Businessclub
€ 150,• Logo Bundeling Businessclub app
€ 100,• Sponsorbijdrage
€ 1.250,-

Waarde
• Reclamebord hoofdveld (excl. productie)
• Advertentie info- en reclameschermen
• Banners op de website
• Logo op Voetbal.nl app
• Korting Businessclub
• Logo Bundeling Businessclub app
• Sponsorbijdrage

Waarde per seizoen: 		
€ 7.500,- Totale waarde per seizoen: 		
€ 3.000,-
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€ 250,€ 250,€ 200,€ 200,€ 75,€ 100,€ 175,-

Totale waarde per seizoen: 		
€ 1.250,-
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Wij zijn er trots op dat Unicef sportpartner van FC DRIEBERGEN is. Om
Unicef te ondersteunen kunt u als sponsor ook een bijdrage leveren
door een bedrag ter grootte van 10% van uw sponsorbijdragen te
storten in het totaalbudget dat wij jaarlijks ter beschikking stellen aan
Unicef. Uiteraard is een hoger precentage ook welkom.

1807 FC Driebergen
D23365-01 Shirt Combi Ladies, D22945-07 Longshort

Kledingsponsor
Als Kledingsponsor voorziet u een team van trainingspakken,
inloopshirts of tassen met een commerciële uiting.
U betaalt de goederen, de opdrukkosten en een jaarlijkse sponsorbijdrage van € 100,- gedurende een overeengekomen contractperiode. U stelt
met deze overeenkomst de betreffende goederen ter beschikking aan
FC DRIEBERGEN.
Op fcdriebergen.nl/kledingsponsoring vindt u een rekenvoorbeeld.
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OVERZICHT VAN DE RECLAMEMEDIA
Voor het realiseren van de sponsormedia werkt FC DRIEBERGEN nauw samen met:

Ontwerp: Afrit20

Productie: Showprint

Fluitekamp 66
3828 WE Hoogland
Tel: 06-12 08 25 35
E-mail: info@afrit20.nl

Loolaan 64a
3971 PP Driebergen
Tel. kantoor: 0343-514 004
Tel. verkoop: 06-19 67 33 37
E-mail: sales@showprint.eu

www.afrit20.nl

www.showprint.eu

Remco van den Brink

Jan de Winter

Deze partners maken het mogelijk uw reclame op borden, in advertenties, op banners en schermen op professionele en originele wijze te presenteren.
Voor de looptijd van de initieële sponsorovereenkomsten gaan wij uit van een periode van drie seizoenen. Op de volgende pagina’s vindt u alle media die u
als sponsor ter beschikking staan om uw doelgroep te bereiken plus een beschrijving per medium, de prijzen en de condities.
Op de volgende pagina’s ziet u bij sommige kosten eenmalige productiekosten € 35,- voor het aanleveren van een geschikt digitaal bestand. Deze kosten
gelden uiteraard niet als u zelf een geschikt bestand aanlevert!
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Reclamebord hoofdveld en veld 2 (300 x 75 cm)

Reclamebord overige velden (300 x 75 cm)

U kunt overwegen uw reclamebord dubbelzijdig te laten bedrukken.

U kunt overwegen uw reclamebord dubbelzijdig te laten bedrukken.

Periode
Eén seizoen
Twee seizoenen
Drie seizoenen

Periode
Eén seizoen
Twee seizoenen
Drie seizoenen

Prijs per seizoen
€ 300,€ 275,€ 250,€ 260,-

Eenmalige productiekosten

Eenmalige productiekosten

Reclamebord entree FC Driebergen (270 x 60 cm)
Periode
Eén seizoen
Twee seizoenen
Drie seizoenen
Eenmalige productiekosten

Prijs per seizoen
€ 200,€ 175,€ 150,€ 150,6

Prijs per seizoen
€ 200,€ 175,€ 150,€ 260,-

Reclamedoek hoofdveld (338 x 174 cm)

Reclamedoek hoofdveld XXL (2300 x 184 cm)
Naast het doel.

Periode
Eén seizoen
Twee seizoenen
Drie seizoenen
Eenmalige productiekosten

Prijs per seizoen
€ 450,€ 425,€ 400,-

Periode
Eén seizoen
Twee seizoenen
Drie seizoenen
Eenmalige productiekosten

€ 150,7

Prijs per seizoen
€ 800,€ 725,€ 650,€ 680,-
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3) Informatieschermen advertentie
De grote HD schermen, die staan opgesteld bij de entree van het gebouw,
presenteren op wedstrijddagen en tijdens toernooien actuele speelinformatie.
Dit medium biedt ruimte voor vijf digitale advertenties met een formaat van
320x180 pixels. De content kunt u zelf real-time, per e-mail, actualiseren.
Statische display (niet roulerend). Eén positie beschikbaar.
Periode
Eén seizoen
Twee seizoenen
Drie seizoenen

1) Vermelding op het verzamel sponsorbord
Dit wandbord in de kantine, naast de deur van de bestuurskamer, vermeldt
alle FC DRIEBERGEN sponsors.

Eenmalige productiekosten

Prijs per seizoen
€ € 300,€ € 275,€ € 250,€ € 35,-

GRATIS VOOR ALLE SPONSOREN

4) Advertentie op Informatie en reclame schermen
2) Sponsorbord op wand in kantine
Rechts naast het sponsoroverzichtsbord op de houten wand zijn drie posities
beschikbaar voor borden van individuele sponsors. De grootte van dit in
plexiglas uitgevoerde bord is 60x60cm.

In de kantine hangen grote HD-schermen die tijdens events, inclusief
wedstrijddagen, doorlopend een combinatie van wedstrijdfoto’s en
advertenties presenteren. Weergave tijdens openingstijden/aanstaan is per
uur ongeveer 2 minuten per advertentie. Advertentie formaat 1920x1080
pixels

Periode
Eén seizoen
Twee seizoenen
Drie seizoenen

Periode
Eén seizoen
Twee seizoenen
Drie seizoenen

Eenmalige productiekosten

Prijs per seizoen
€ 400,€ 375,€ 350,Op aanvraag

Eenmalige productiekosten
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Prijs per seizoen
€ 250,€ 225,€ 200,€ 35,-

Advertentie op het competitie Informatie scherm

Website banner

In het informatiebord naast het uitgifteluik in de kantine is een touchscreen
ingebouwd. Dit scherm levert real-time competitie en sponsor informatie.

Over de breedte van de website heeft uw banner een formaat van 685 x 90
pixels. Bevat een link naar uw website.

Het scherm biedt ruimte aan vier digitale advertenties met een formaat van
320x180 pixels. U kunt zelf uw advertentiemateriaal op dit scherm real-time
actualiseren.

Periode
Eén seizoen
Twee seizoenen
Drie seizoenen

Periode
Eén seizoen
Twee seizoenen
Drie seizoenen

Eenmalige productiekosten

Prijs per seizoen
€ 300,€ 275,€ 250,-

Eenmalige productiekosten

Prijs per seizoen
€ € 100,€ € 90,€ € 80,€ € 35,-

€ 35,-

Website side banner
Logo op Bundeling app

Over de breedte van de website heeft uw banner een formaat van 285 x 200
pixels. Bevat een link naar uw website.

Deze FC DRIEBERGEN app is het
communicatiemiddel waar u als sponsor of
businessclub lid gratis gebruik van mag maken.
Onderaan worden de sponsors vertoond met
een Subsponsor of hogere deal. Wilt u deze los
afnemen dan kost deze € 100,- per seizoen.

Periode
Eén seizoen
Twee seizoenen
Drie seizoenen
Eenmalige productiekosten
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Prijs per seizoen
€ € 100,€ € 90,€ € 80,€ € 35,-

Logo op Voetbal.nl
Alle leden van FC DRIEBERGEN kijken dagelijks op
deze app. Onderaan deze app kunnen we uw logo
vertonen. Voor Subsponsors of hogere deal is dit
gratis, wilt u deze los afnemen dan kost deze € 200,per seizoen.

Business Club
Diverse ondernemers komen ongeveer een keer per twee maanden (met
een maximum van vijf keer per seizoen) bij elkaar voor bepaalde activiteiten
(bijvoorbeeld lasergamen, roulette spelen, bezoek Bierbrouwerijmuseum),
om tips van bepaalde gastsprekers voor het ondernemerschap te verkrijgen
(zoals de ins en outs van communicatie met klanten, de uitdagingen van trainer/coaches in betaald voetbal) of gewoon voor het varen door de grachten
van Utrecht onder het genot van een hapje en een drankje (“Utrecht by evening”). De variëteit in bijeenkomsten is telkens weer verrassend te noemen
en daardoor buitengewoon succesvol. Vrijwel elk jaar wordt één contactmoment besteed aan het bezoeken van een voetbalwedstrijd.
De ondernemers zijn werkzaam binnen verscheidene branches en juist dat
maakt het zo interessant. Bent u benieuwd wie er al lid zijn van de Business
Club van FC Driebergen, kijk op de site! Als u op de naam gaat staan van het
Business Clublid dan wordt u doorgelinkt met de eigen website.

Sponsor van het jaarlijkse schoolvadervoetbaltoernooi
U verbindt uw naam aan het jaarlijkse schoolvadertoernooi. De vaders van de
leerlingen van alle Driebergse basisscholen strijden om de eer en de beker. Het
event omvat twee avonden.
Periode
Eén seizoen
Twee seizoenen
Drie seizoenen

Prijs per seizoen
Korting Hoofdsponsor
Korting Subsponsor

www.fcdriebergen.nl/businessclub

Prijs per seizoen
€ 450,€ 425,€ 400,10

€ 300,50%
25%

