S.C. Buitenboys
Almeerse sportvereniging
opgericht 7 maart 1985

Naam bedrijf
T.a.v.
Adres
Postcode/Plaats
Almere,
Betreft: sponsoring.
Geachte heer/mevrouw,
Veel reclame activiteiten blijken achteraf voor ondernemers een “schot in eigen doel” te zijn. Advertenties en
flyers kosten een hoop geld hoewel ze vaak niet het gewenste rendement hebben. Meer succes echter belooft
ons aanbod: Met diverse mogelijkheden van reclame/sponsoring kunt u uw naamsbekendheid aantoonbaar
verbeteren. We kunnen u vele leuke en interessante manieren van sponsoring aanbieden, waarbij ook op onze
vereniging workshops of ledenacties goed mogelijk zijn. We factureren onze sponsoring als reclame kosten
waardoor deze volledig fiscaal aftrekbaar zijn.
Wij van SC Buitenboys zijn de grootste vereniging in de omgeving. U geeft ons uw logo, uw naam en wij zorgen
“voor een schot in de roos” rondom het veld, in de kantine, website en Facebook met 1.500 volgers. We hebben
ruim 100 teams (1.300 leden), waardoor er veel leden, ouders, familie, vrienden aanwezig zijn tijdens de
trainingen en de drukke weekenden. Ook zijn er veel bezoekers vanuit district west o.a. Amsterdam, Utrecht,
Haarlem, Amstelveen en ’t Gooi.
Onze website wordt gemiddeld 9.000 maal per maand bezocht, door onze leden en bezoekende leden van
verenigingen. De teams treden regelmatig aan bij wedstrijden en toernooien in het hele land waardoor een
brede verspreiding van uw producten en diensten is gewaarborgd en het mooiste van al: Met de diverse
mogelijkheden van reclame kunt u ook nog eens geld besparen!!! Want voor een zorgvuldig geplande en
uitgevoerde direct-mail-campagne moet u minimaal € 2.000,= uittrekken. Het sponsoren van onze club is echter
veel goedkoper.
Tegelijkertijd ondersteunt u daarmee ons jeugdwerk en zorgt u ervoor dat onze kinderen in hun vrije tijd een
zinvolle bezigheid hebben. Met uw inzet steunt u een goede zaak en bewijst u de jeugd van SC Buitenboys een
goede dienst. Wij op onze beurt bevorderen met reclame uw bedrijfsvoering en maken een breed publiek attent
op uw producten en diensten.
Bent u geïnteresseerd? Stuurt u dan een mail naar sponsorcommissie@buitenboys.nl en wij nemen graag
contact met u op om een afspraak te maken.
Met vriendelijke groet en dank voor uw steun,
Richard Langeveld,
Voorzitter SC Buitenboys.
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Diverse sponsormogelijkheden:
Borden

Reclameborden 0,80m hoog x 3,20m breed langs veld (contract 3jr)

Reclameborden 24,5cm hoog x 115,5cm breed langs dakrand terras (contract 3jr)

Reclamedoeken 3m hoog x 5m breed achter goal (contract 3jr)

Kleding
Tas sr
Rugzak jr.
Trainingspak jr.
Trainingspak sr.
Inloop shirt jr.
Inloop shirt sr.
Sweater jr.
Sweater sr.
All weather jack jr.
All weather jack sr.
Coach jas
Coach jas zomer
Hesje
Bal
Team tas 10 shirts + keepers shirt
Team tas 14 shirts + keepers shirt

Vanzelfsprekend staan wij altijd open voor andere voorstellen van uw zijde!
Materialen blijven eigendom van SC Buitenboys.
Voor informatie over sponsoring en de kosten daarvan: informeer bij sponsorcommissie@buitenboys.nl
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