Sponsoring 2019
TV Shaile

 0492-525 009

Sportpark “De Warande”

 sponsor@shaile.nl

Goorloopweg 4

KvK: 40235072

5707 EZ Helmond

Bank: NL75 RABO 0171 0448 19

Sponsor contract TV Shaile
Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
Postcode:

Adres:

 Zaak:

GSM:
 Factuur



Datum aanvang contract:
Bovengenoemde sponsor is bereid TV Shaile te steunen voor de hieronder omschreven sponsoring:

( ) Sponsor wenst géén naamsvermelding!
Indien uw sponsoring een van onderstaande reclame-uiting(en) betreft mail dan een geschikt logo in
het volgende bestandsformaat:
- Reclamebord en Banier: High Res-PDF, PSD, Illustrator of EPS bestand! Let op dat bij een banier uw
reclame-uiting wel geschikt dient te zijn voor verticale druk!
- Tennisdoek: Vectorbestand opgeslagen als EPS, PDF of Illustrator bestand, omgezet in
lettercontouren!
Algemene stelregel: Het bestand dient schaalbaar te zijn, immers het wordt tot 2 meter opgeblazen!
Namens het bestuur, sponsorcommissie en alle leden willen wij u hartelijk bedanken voor uw
bijdrage! Wij vinden het een eer om u te mogen benoemen als officiële sponsor van onze vereniging!
Handtekening
Sponsor:

Sponsorcommissie:

Allereerst bedanken wij u voor uw interesse en eventuele steun voor TV Shaile.
De opbrengsten zullen volledig ten goede komen aan de activiteiten binnen onze vereniging!

TV Shaile biedt u de onderstaande sponsormogelijkheden:
O 1-Reclamebord 120 X 50 cm; jaarlijks € 150,- en éénmalig € 50,- maakkosten.
O 2-Reclamebord 200 X 50 cm; jaarlijks € 200,- en éénmalig € 110,- maakkosten.
O 3-Tennisdoek/windvanger klein 6 X 2 meter; jaarlijks € 300,- en éénmalig € 295,- maakkosten *.
O 4-Tennisdoek/windvanger klein 12 X 2 meter; jaarlijks € 500,- en éénmalig € 485,- maakkosten *.
O 5-Banier/mastvlag aan lichtmast 300 X 50 cm; jaarlijks € 300,- en éénmalig € 175,- maakkosten *.
O 6-Plaatje met uw naam op het “Club van 50” bord; jaarlijks € 50,- en éénmalig € 10,- maakkosten.
O 7-Natura sponsor; wij zijn uiteraard ook blij met waardebonnen en goederen voor gebruik in de
tennisclub of als prijs in bijvoorbeeld in een loterij. Wij zorgen voor een passende tegenprestatie!

Wat kunt u van ons verwachten?
Uw reclame-uiting wordt door ons aan het hekwerk bevestigd en daarnaast publiceren wij dit op de
Website, de TV Shaile Facebookpagina en op het scherm in de kantine! Wij bieden u de mogelijkheid
om een redactioneel stukje over uw bedrijf te publiceren of te adverteren in de nieuwsbrief en/of
bovengenoemde media! Mocht u een bedrijfstennisfeestje willen houden op ons park? Informeer
dan even bij de sponsorcommissie naar de beschikbaarheid van banen, clubhuis en prijzen.

Informatie t.a.v. de sponsorovereenkomst!
BTW; TV Shaile is niet Btw-plichtig en derhalve zijn genoemde bedragen inclusief Btw/zonder Btw!
De factuur ontvangt u elk seizoen/jaar voorafgaand aan de nieuwe termijn en nieuwe sponsors zodra
de reclame-uiting geplaatst is! Contractduur geldt voor de periode van een seizoen/jaar tenzij anders
overeengekomen en is na elke periode opzegbaar!
* Banier-, en tennisdoek maakkosten zijn richtprijzen incl. Btw! Tennisdoek op basis van 200 grams,
lichtgroene ondergrond, maximaal 2 kleurendruk waarbij de hoofdkleur zwart dient te zijn! Deze
worden na akkoord en levering door de leverancier rechtstreeks aan u gefactureerd.

Elk jaar organiseren wij een gezellige activiteit met een borrel en een hapje, waarbij u
uiteraard als sponsor van harte wordt uitgenodigd!
Indien u meer informatie wenst neemt u dan gerust even contact op met de sponsorcommissie via
mail: sponsor@shaile.nl of telefonisch:
Adry van Berlo

06-27 56 90 52

Anne-Marie Hockers

06-12 83 36 62

Elle van Stiphout

06-10 37 25 69

Jean-Pierre Peerlings 06-27 07 31 89

