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Commerciële voltreffer
Samen gaan we er voor!

FOOTLUNCH

Lekker eten en drinken, een leuke
partij voetbal en vooral ... veel
interessante contacten. Terwijl uw
partner geniet van een glas cava of
een frisse pint ontmoet u nieuwe
mensen. Voor u het weet zit u de
week erna samen aan tafel en zit
uw bedrijf in de lift. Een gezellige
footlunch op KSV Temse opent
deuren.
Voor 45 euro geniet u van:
»» een aperitief
»» een uitgebreide lunch met
voorgerecht, hoofdgerecht en
dessert
»» een koffie met versnapering
tijdens
de rust
»» een broodjesmaaltijd na de
wedstrijd

Laat uw bedrijf
boomen en
contacteer
Gunther Impens op
gun9@skynet.be of
0475/65.53.37
voor een footlunch
op KSV Temse.

Wedstrijdbal
Laat uw naam door het stadion galmen en scoor! U sponsort de wedstrijdbal en wij zetten uw
bedrijf in de schijnwerpers.

Formule € 150

Formule € 300

»» vermelding in de nieuwe
omroeper
»» vermelding op de website
»» 2 tribunekaarten
»» receptie tijdens de rust
»» broodjes na de wedstrijd
»» vermelding van uw bedrijf door
de speaker
»» matchbal gesigneerd door de
spelers

»» vermelding in de nieuwe
omroeper
»» vermelding op de website
»» 2 tribunekaarten
»» receptie tijdens de rust
»» broodjes na de wedstrijd
»» vermelding van uw bedrijf door
de speaker
»» matchbal gesigneerd door de
spelers
»» 2 kaarten voor onze footlunch
»» vermelding van uw bedrijfsnaam
op de LED-boarding bij de aftrap

Formule € 200

POPULAIR PAKKET

»» vermelding in de nieuwe
omroeper
»» vermelding op de website
»» 2 tribunekaarten
»» receptie tijdens de rust
»» broodjes na de wedstrijd
»» vermelding van uw bedrijf door
de speaker
»» matchbal gesigneerd door de
spelers
»» 2 kaarten voor onze footlunch

Formule € 400
Proficiat, u bent peter van een
wedstrijd van het eerste elftal van
KSV Temse. Gedurende de hele
partij wordt uw bedrijf gepromoot
op de LED-boarding, samen met
onze vaste partners. Uw bedrijf
staat in the picture!

Formule € 300
»» vermelding in de nieuwe
omroeper
»» vermelding op de website
»» 2 tribunekaarten
»» receptie tijdens de rust
»» broodjes na de wedstrijd
»» vermelding van uw bedrijf door
de speaker
»» matchbal gesigneerd door de
spelers
»» 4 kaarten voor onze footlunch

Aarzel niet en laat
de bal rollen.
Contacteer vandaag
nog Gunther Impens,
gun9@skynet.be of
0475/65.53.37

Commerciële voltreffer
Samen gaan we er voor!

Clubkalender
De KSV-Kalender ligt op de
toonbank van elke handelaar in
Temse en omstreken. Het logo van
uw bedrijf dus ook.

Opties
€ 75 - € 100 - € 150

Mail ons op
op gun9@skynet.be
en spring in het oog
op onze kalender.

Commerciële voltreffer
Samen gaan we er voor!

Boarding rond
het terrein
Een heel seizoen is uw bedrijf
zichtbaar langs het veld. Iedereen
ziet u en iedereen kan u bereiken.
Kies het beste plaatsje uit en geniet
van een seizoen vol reclame.

Uw opties
»» 3 x 1m2: 500 euro
»» 6 x 1m2: 1000 euro
(website + 1 abonnementen + footlunch 2 personen inbegrepen)
»» 6 x 1,5m2: 1500 euro
(website + 2 abonnementen + footlunch 4 personen inbegrepen)
»» 6 x 1.5m2: 2000 euro – 2500 euro
(website + 4 abonnementen + 6 footlunches inbegrepen)
Bedrag wordt bepaald naargelang
positie bord rond het terrein.

Vanaf een contract van 3 seizoenen,
zal de aanmaakkost door de club
gedragen worden. Gecombineerde
pakketten kunnen steeds op maat
gemaakt worden met inbegrip van
footlunches, abonnementen, LEDverschijningen tijdens de wedstrijden
ed.

Commerciële voltreffer
Samen gaan we er voor!

NIEUW! LED-boarding op KSV
(links en rechts van de dug-outs!)

Altijd centraal en altijd zichtbaar? Dan
verschijnt uw bedrijf toch gewoon op de
LED-boarding naast de dug-outs! Wees
maar zeker dat alle ogen gericht zijn op
uw bedrijf ...

Uw opties
1 x 24 lopende meter : 1000 euro/seizoen
2 x 24 lopende meter : 1500 euro/seizoen

Commerciële voltreffer
Samen gaan we er voor!
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De truitjes van ons eerste elftal en de kledij van de sportieve
staf voor dit seizoen zijn reeds afgerond. Heel wat sponsors
waren er als de kippen bij om op de wedtrijdtenues te staan
en dat maakt ons trots en gelukkig. Wij danken dan ook de
volgende sponsors voor hun steun:
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Commerciële voltreffer
Samen gaan we er voor!

NIEUW! magazijnboarding
aan het klaverblad
Wilt u gezien worden door iedereen die
Temse passeert richting Gent en Antwerpen?
De magazijnen van VRD liggen aan het
klaverblad van Sint-Niklaas en zijn dé ideale
plaats voor uw reclameboarding. U kunt er
niet naast kijken, al uw toekomstige klanten
dus ook niet ...

Uw opties
U betaalt 2.500 euro/jaar en een
aanmaakkost van 500 euro (het eerste jaar)
Wilt u zeker zijn van uw plaatsje de
komende 2 jaren of langer? Dan vervalt de
aanmaakkost.
Neem contact op met algemeen manager
Alain Vereecke voor een afspraak.

Commerciële voltreffer
Samen gaan we er voor!

JEUGDSPONSORING
Onze jeugd is de toekomst en niets is zo leuk om hen in actie
te zien in truitjes met de naam van uw bedrijf erop. Wilt
u ons aanstormend talent laten schitteren? Sponsor een
jeugdploeg en maak een immens verschil! Voor het seizoen
2017-2018 kunnen we al op de volgende sponsors rekenen:
VERBRUGGEN
AKANTA
DISCO-DASCO
GROENIDEE
DE COCK&PARTNERS
VRD
DBM
ACTIUS
CONTECH
CLARYSSE-DE WILDE
SUMAR
STALEN RIJPLATEN
STELCON
STEVENS-APRIL
PLINTEXPRESS WAASLAND

