Optie 1

Club van 100

Inhoud * U sponsort d.m.v. een afbeelding op het Club van 100 bord in de kantine.
* Vermelding van uw logo op onze website met een link naar uw eigen website.
Duur Per jaar
Bedrag € 100,00 per jaar
Noot * Prijs is inclusief productie reclame sticker.
* U levert het logo aan bij FCC Barendrecht.
* Indien u geen logo heeft of als particulier op de sticker wilt kan er ook met
naam of foto rijder op de sticker worden gesponsord.
* Facturatie vind plaats voorafgaand aan opdracht producent / contractperiode.
* Facturatie per jaar.

Optie 2

Reclamebord

Inhoud * U sponsort d.m.v. een enkelzijdig bedrukt reclamebord van 2,85 x 1 m welke
langs het 1e rechte stuk (bij de finish/ tegenover het clubgebouw), langs
taludrand 1e en 3e bocht en op verhoging bij clubhuis geplaatst kan worden.
* Vermelding van uw logo op onze website met een link naar uw eigen website.
Duur Per 1 jaar
Bedrag € 250,00 per jaar
Duur Per 2 jaar
Bedrag € 225,00 per jaar
Duur Per 3 jaar
Bedrag € 200,00 per jaar
Noot * Prijs is exclusief ontwerp/productie reclamebord.
* Kosten productie per reclamebord zijn éénmalig € 225,00 exclusief BTW.
* Ontwerp: eigen ontwerp of € 75,00 exclusief BTW door de drukker.
* Reclamebord is en blijft uw bezit.
* Producent kan rechtstreeks factureren aan u als sponsor.
* Facturatie vind plaats voorafgaand aan opdracht producent / contractperiode.
* Facturatie in overleg per jaar of sponsor periode.
* Facturatie per contract duur voor maximaal 3 jaar.

Optie 3

Reclameborden in gehele bocht

Inhoud

* U sponsort d.m.v. een enkelzijdig bedrukt reclamebord van 2,85 x 1 m
waarvan er een X aantal in een bocht worden geplaatst.
* Vermelding van uw logo op onze website met een link naar uw eigen website.
Per 1 jaar
X aantal x € 250,00 – 10% korting per jaar
Per 2 jaar
X aantal x € 225,00 – 10% korting per jaar
Per 3 jaar
X aantal x € 200,00 – 10% korting per jaar
* Prijs is exclusief ontwerp/productie reclamebord.
* Kosten productie per reclamebord zijn éénmalig € 225,00 exclusief BTW.
* Ontwerp: eigen ontwerp of € 75,00 exclusief BTW door de drukker.
* Reclamebord is en blijft uw bezit.
* Producent kan rechtstreeks factureren aan u als sponsor.
* Facturatie vind plaats voorafgaand aan opdracht producent / contractperiode.
* Facturatie in overleg per jaar of sponsor periode.
* Facturatie per contract duur voor maximaal 3 jaar.
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Optie 4

Reclamedoeken op startheuvel

Inhoud * U sponsort d.m.v. een enkelzijdig bedrukt geperforeerd doek aan de
achterzijde of zijkant van de startheuvel. Door dit doek zullen de rijders meer uit
de wind staan als ze zich gaan opstellen aan het starthek. Uw logo zal aan de
zijde van het starthek zichtbaar zijn zodat deze op de foto zichtbaar is als de
rijders worden gefotografeerd als ze aan het starthek staan of vertrekken.
* Vermelding van uw logo op onze website met een link naar uw eigen website.
Duur Per 1 jaar
Bedrag € 300,00 per jaar
Duur Per 2 jaar
Bedrag € 275,00 per jaar
Duur Per 3 jaar
Bedrag € 250,00 per jaar
Noot * Prijs is exclusief ontwerp/productie geperforeerd doek.
* Kosten productie geperforeerd doek incl. bevestiging zijn éénmalig en variëren
tussen € 85,00 en € 200,00 exclusief BTW (afhankelijk van formaat en aantal).
* Ontwerp: eigen ontwerp of door de drukker (kosteloos).
* Geperforeerd doek is en blijft uw bezit.
* Producent kan rechtstreeks factureren aan u als sponsor.
* Facturatie vind plaats voorafgaand aan opdracht producent / contractperiode.
* Facturatie in overleg per jaar of sponsor periode.
* Facturatie per contract duur voor maximaal 3 jaar.

Ook zijn er aanvullende mogelijkheden naast de 4 opties, denk hierbij aan jassen voor de
trainers, sporttassen voor de rijders of een mooie afbeelding op de container die onder de
startheuvel is geplaatst.
Er zijn ook combinaties mogelijk van verschillende opties. Per combinatie zal er dan een
aantrekkelijke aanbieding worden gemaakt die zowel voor u als voor ons interessant is.
Mochten er andere wensen zijn, hierbij te denken aan alternatieve vormen van sponsoring
of sponsoring in natura neem dan contact met ons op.
Graag komen wij met u in contact, wij zijn te bereiken via: sponsoring@fccbarendrecht.nl

