
Fijn dat u interesse heeft om lid te worden van onze businessclub
"De Groene Velden" eventueel aangevuld met sponsoruitingen op
en rond het veld van De Merino's.
 
Wat houdt het lidmaatschap van de Businessclub in:
Netwerken onder het genot van een hapje en drankje tijdens de
thuiswedstrijden van De Merino's 1;
Inschrijven op diverse activiteiten en presentaties;
Gebruikmaken van het home voor eigen bedrijfspresentaties.
 
Wat zijn de kosten:
De jaarlijkse bijdrage voor bovenstaande is voor een ZZP-er € 500,00 en
voor een bedrijf € 750,00 STANDAARD
 
Uit welke pakketten kunt u kiezen:
BLAUW € 1.500,00 (Businessclub & 6  meter bord langs het hoofdveld
& Lid van de Club van 100 van De Merino's)
WIT € 1000,00 (Businessclub & 3 meter bord langs het hoofdveld) 
 
Alle prijzen zijn voor een seizoen, exclusief BTW en eenmalige
productiekosten variërend van € 150,00 tot € 450,00.
 
Door de unieke samenwerking met De Merino's kunt u uw bedrijf nog
meer promoten zoals bijvoorbeeld met een advertentie in de
presentatiegids  (zie aan de andere kant van de flyer).
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wilco van Engelenburg (06 - 51 89 06 93) & Jan Achterberg (06 - 12 29 07 51)



Fijn dat u interesse heeft om sponsor te worden van onze
voetbalvereniging De Merino's eventueel samen met een
lidmaatschap van businessclub "De Groene Velden".
 
Welke sponsormogelijkheden zijn er om uw bedrijf in en rond Veenendaal te
promoten: 
Bordsponsor 
Langs het hoofdveld (12 & 6  & 3 meter € 100,00 per meter).
Bannersponsor
Op de hoek van de rotonde of op de ballenvangers € 1.500,00.
Balsponsor
U sponsort voor € 75,00 een bal voor de wedstrijd van het 1e team.
Kledingsponsor
Voor het sponsoren van een team hebben wij maatwerk voor uw bedrijf.
Wij willen hierover graag met u in gesprek.
Compleet
Een doek boven in de ballenvanger (± 18 meter) voor € 1.500,00. Dit
bedrag wordt verdeeld onder de Businessclub, Senioren- & Jeugdteams.
 
Alle prijzen zijn voor een seizoen, exclusief BTW en eenmalige
productiekosten variërend van € 150,00 tot € 450,00.
 
Advertentiesponsor
Een advertentie geplaatst in het programmaboekje thuiswedstrijden van  
De Merino's 1 en/of de presentatiegids (oplage 1.000 stuks). 
Maatwerk dat wij in overleg met u kunnen laten drukken.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wilco van Engelenburg (06 - 51 89 06 93) & Jan Achterberg (06 - 12 29 07 51)


