SPONSORPAKKETTEN
MATERIAAL SPONSORING & MAATWERK SPONSORING

U kunt BeachTilburg op verschillende manieren

Daarnaast kunnen we ons voorstellen dat uw

ondersteunen. We hebben daarvoor 3 specifieke

bedrijf zich richt op een specifieke doelgroep.

sponsorpakketten samengesteld die op de

Denk aan bewegende senioren of het tegengaan

achterzijde staan vermeld.

van obesitas bij jongeren. Misschien wilt u uw
naam wel verbinden aan onze talentenopleiding

U kunt echter ook uw bijdrage leveren door middel

of past uw bedrijf wel heel goed bij onze beach

van het sponsoren van materialen (denk aan

sfeer. Ook in die gevallen gaan we graag met u in

bijvoorbeeld een ballenbak, een telbord of een

gesprek om mogelijkheden te verkennen.

hangmat met uw bedrijfslogo). Afhankelijk van uw
budget kunnen we een geschikte sponsoruiting
met u bespreken.

> Voor verdere informatie kunt een mailtje

sturen naar communicatie@beachtilburg.nl
of even appen met Coen Cransveld via
0612 96 22 92.
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SPONSORPAKKET WORLD TOUR

€ 2.500
PER JAAR

Onze World Tour sponsoren zijn onze hoofd-

Na de zomervakantie organiseert BeachTilburg

sponsors. Deze sponsoren worden prominent en

een geheel verzorgde relatiedag met een beach-

exclusief vermeld bij de entree van ons paviljoen,

volleybaltoernooi voor onze hoofdsponsoren.

genoemd tijdens onze open toernooien en worden
als hoofdsponsor op onze website vermeld.

U mag met vijf teams van relaties of medewerkers

Uw bedrijfsnaam verschijnt op onze boarding

(bestaande uit 2 à 3 personen per team) mee-

rondom onze beachvelden. Onze hoofdsponsoren

doen aan dit toernooi. Desgewenst organiseert

worden uitgenodigd voor onze Toptoernooien

BeachTilburg voor uw directie nog een

en mogen dan rekenen op een VIP behandeling

afzonderlijke beachvolleybal clinic op een

met gratis drinken en hapjes. De VIP-lounge

nader te bepalen avond.

wordt bovendien voorzien van banieren met uw
bedrijfslogo.
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SPONSORPAKKET BEACH CIRCUIT

€ 1.000
PER JAAR

Onze Beach Circuit sponsoren zijn bedrijven

Deze naam wordt voorafgaand aan elke wedstrijd

die zich ‘Vriend van BeachTilburg’ mogen

genoemd. Uiteraard wordt uw bedrijfsnaam groot

noemen. Eén van onze zeven beachvelden

vermeld op de boarding bij uw volleybalveld.

krijgt uw bedrijfsnaam en het volleybalnet
wordt voorzien van uw bedrijfslogo.

Desgewenst organiseren we op een
doordeweekse avond een beachvolleybal

Tijdens onze toernooien en wedstrijden wordt

clinic voor de directie van uw bedrijf.

er dan niet op veld vijf gespeeld maar op het
“Bedrijfsnaam” veld.
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SPONSORPAKKET EREDIVISIE

€ 450
PER JAAR

Onze Eredivisie sponsoren krijgen een eervolle
vermelding op de sponsorpagina op onze website
en worden op een boarding van ruim twee meter
lang en een meter hoog rondom onze beachvelden vermeld.

