KMD SPONSOR MENUKAART 2019/2020
Bord langs hoofdveld
(KMD betaalt kosten bord)

€ 400,-

Bord langs veld 3 (kunstgras)
(KMD betaalt kosten bord)

€ 350,-

Club van 100
€ 100,Vermelding bord Club van 100 en website
(huidige Club van 100 leden betalen € 60,-)
Reclame op KMD Club TV – 1 foto
In de kantine, 6 sec., 4 x per uur *)

€ 250,-

Reclame op KMD Club TV – 5 foto’s
In de kantine, 20 sec., 4x per uur *)

€ 300,-

Reclame op KMD Club TV – filmpje
In de kantine, 30 sec., 4x per uur *)

€ 450,-

Logo op KMD website – subsponsor
Carrousel met meerdere sponsors

€ 150,-

Balsponsor thuiswedstrijd KMD 1
Vermelding speaker, Club TV, website,
en bordje aan plafond voor de bar *)

€ 75,-

Teamkleding wedstrijdshirts JO-09-11 € 200,10 shirts bedrukt op achterzijde
(voorzijde ING) **)
Teamkleding wedstrijdshirts JO-13-19 € 300,15 shirts bedrukt op achterzijde
(voorzijde ING) **)
Teamkleding wedstrijdshirts JO-07
36 shirts bedrukt op achterzijde
(voorzijde ING) **)

€ 500,-

Team inloopshirts (basis uitvoering) € 400,15 shirts met logo op voor- of achterzijde
(KMD levert shirts en bedrukking)

GOUDEN SPONSOR
€ 1.450 ,- team inloopshirts
- bord langs hoofdveld
- reclame 5 foto’s op Club TV
- logo op website homepage 1e positie
- uitnodiging feestavond voor
sponsors en vrijwilligers
- uitnodiging in bestuurskamer
tijdens een thuiswedstrijd KMD 1
- uitnodiging sponsoravond met
interessante spreker
- bezoek wedstrijd Eredivisie
(totale waarde € 1.600,-)
ZILVEREN SPONSOR € 850,- bord langs hoofdveld
- reclame 1 foto op Club TV
- logo op website homepage 2e positie
- uitnodiging feestavond
voor sponsors en vrijwilligers
- uitnodiging sponsoravond met
interessante spreker
- bezoek wedstrijd Eredivisie
(totale waarde € 950,-)
EVENEMENTEN SPONSOR
Sponsoring van een KMD evenement of
feestavond; financieel en/of met
materialen of diensten; te bespreken
o.b.v. de KMD activiteitenkalender
Logo KMD website
€ 500,Carrousel homepage 1e positie
(alleen in combinatie met
Gouden sponsorpakket)
Logo KMD website
€ 250,Carrousel homepage 2e positie
(alleen in combinatie met
Zilveren sponsorpakket)

*) sponsorperiode kan voor één jaar worden afgesloten.
**) teamkleding voor een sponsorperiode van 2 jaar, kleding blijft bij de betreffende leeftijdsklasse.
Sponsoring voor teams met trainingspakken, afwijkende inloopshirts en tassen alleen in overleg met de
sponsorcommissie. Eigen productie is niet toegestaan. De kleding en tassen blijven bij het team.
Alle prijzen zijn per jaar en exclusief BTW. Sponsorperiode minimaal 3 jaar, tenzij anders aangeven.
Prijzen gelden voor het seizoen 2019/2020. Inning van de sponsorgelden door ClubCollect.
Mail voor meer informatie: sponsorcommissie@sv-kmd.nl

