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Sponsor download

ZONDER SPONSOREN
GEEN VERENIGING!
Sponsoring is een
eenvoudige en
doeltreffende manier
om uw naamsbekendheid te
vergroten.
Uw aanwezigheid als
'goodwill ambassadeur',
die clubactiviteiten
stimuleert in onze regio,
blijft zeker niet
onopgemerkt.
Interesse? Neem dan
contact op met
info@garderruiters.nl
en vraag naar de
mogelijkheden.

Uw bedrijf bij ons in de hoofdrol?
▪ Plaats een advertentiebord in onze binnenbak of
naast de ring(en) tijdens evenementen.
▪ Hijs uw vlag in een van onze masten.
▪ Leg promotiemateriaal bij ons in de foyer en rondom
de bar.
▪ Bevestig uw naamplaatje op onze sponsormuur.
▪ Verbind uw naam aan een rubriek op een van onze
evenementen.
▪ Koppel een speciale eventprijs aan uw bedrijf.
▪ Plaats uw eigen hindernis in ons springparcours.
▪ Laat naam gerelateerde bekers, paarden- en
ponydekens maken.
▪ Verbindt uw naam aan speciale rubrieken.
▪ Koppel een specifieke (hoofd)prijs aan uw bedrijf.

WAT KRIJGT U ERVOOR
TERUG:
▪

Exposure op onze
website.
▪ Naam met doorlink naar
uw Facebook en website
adres.
▪ Uw bedrijfsnaam zal in
onze communicatie
worden meegenomen.
▪ Foto van uw
sponsorbord op onze
website en Facebook
pagina.
▪ Dankwoord op onze
Facebook en website
pagina.
▪ Communicatie op maat,
vraag naar onze
mogelijkheden.

U heeft ze vast wel eens gezien. Mooie reclameborden met namen en
logo's. Ook iets voor u? Een prima mogelijkheid om uw bedrijfsnaam
groots te presenteren in onze binnenbak van onze accommodatie.

Wat zijn de mogelijkheden:
▪
▪
▪
▪
▪

Afmeting zeer groot bord: (zie Heeja bord)
Afmeting groot bord: 244 cm x 1220 cm x 4mm.
Afmeting klein bord: 244 cm x 61 cm x 4 mm
naamplaatje op sponsormuur
Vriend van de Garderruiters

€ 600,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 75,00

Borden worden gemaakt en vervaardigd op 4mm alupanel en professioneel
opgemaakt, aangeleverd, vakkundig gemonteerd en blijven uw eigendom.
Prijzen zijn per jaar en exclusief btw.
Een uitstekende manier van sponsoring waar u veel voor terugkrijgt.

Wij verwelkomen u heel graag bij onze vereniging.
Graag tot ziens!

info@garderruiters.nl

