Topsponsor
Go-Ahead Kampen biedt verschillende sponsormogelijkheden. Zoals het pakket Topsponsor. Hiervoor ontvangt u:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naamsvermelding op sponsorbord bij entree hoofdveld
Bedrijfsvlag bij competitiewedstrijden 1e elftal
12 meter reclamebord op hoofdveld
Naamsvermelding tv-circuit in kantine en sponsorhome
Naamsvermelding op sponsorlijst in presentatiegids
Naamsvermelding in programmablad bij
competitiewedstrijden 1e elftal
Naamsvermelding in (digitaal) clubblad
Naamsvermelding op wedstrijdafﬁche
competitiewedstrijden 1e elftal
Naamsvermelding op briefpapier v.v.
Naamsvermelding website v.v. Go-Ahead Kampen
Naamsvermelding website Businessclub IJsseldelta
Toezending (digitaal) clubblad
1/1 pagina advertentie (digitaal) clubblad
1/2 pagina advertentie programmablad
1/2 pagina advertentie presentatiegids

•
•
•
•

Shirtsponsor (team te bepalen i.o.m. vereniging)
Shirtsponsor 1e elftal bij toerbeurt
4 sponsorpassen (toegang veld en sponsorhome)
Lidmaatschap Businessclub IJsseldelta

Pakket op maat?
Neem contact met ons op via de website:
www.businessclubijsseldelta.nl/contact

Uw investering
voor pakket
Topsponsor

€ 10.000,00

info@businessclubijsseldelta.nl
Sportpark Middenwetering

•

Buitenbroeksweg 2

•

8265 PH Kampen

www.businessclubijsseldelta.nl

Sponsorovereenkomst

De ondergetekende:
Bedrijfsnaam

___________________________________________________________________________________________________________________________

Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ____________________________________________________________________________
Adres ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Postcode ________________________________________________

Hierna te noemen

Plaats_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

en de voetbalvereniging Go-Ahead Kampen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
____________________________________________________________________________

hierna te noemen Go-Ahead Kampen,

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Gedurende een periode van ________________________ jaar (voluit schrijven),
te weten van

______

-

______

-

_____________

t/m

______

-

______

-

____________

fungeren als topsponsor van Go-Ahead Kampen.

De kosten van de bedoelde sponsoring bedragen € 10.000,00 (excl. BTW) per jaar en dienen jaarlijks
vóór

______

-

______

-

____________

te worden voldaan.

De contractperiode wordt geacht te zijn verlengd met dezelfde termijn als hiervoor vermeld, indien
één van beide partijen niet uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de contractperiode
schriftelijk heeft kenbaar gemaakt het contract niet te willen verlengen.

Aldus opgemaakt en overeengekomen
Plaats _______________________________________________________________

Datum _______________________________________________________

Handtekening
Ondergetekende

Go-Ahead Kampen,

____________________________________

