SPONSORING

K.S.C. GRIMBERGEN
Matchen en kantine eerste ploeg - Prinsenbos, 1850 Grimbergen
Trainingsfaciliteiten, kantine en velden Jeugd - Brusselsesteenweg 152, 1850 Grimbergen

SPONSORING

PAKKETFORMULES (excl. btw)
BRONS: 1000€ per jaar
-

Bord langs het synthetische veld Ter Wilgen (inclusief productie)
Bord langs het grasveld voor de kantine Ter Wilgen (inclusief productie)
Waardebon spaghettifestijn 25€ & Surf & Turf 25€
Logo op website (800 tot 1000 unieke bezoekers per week)
Scherm kantine Ter Wilgen – Uw spot verschijnt 8 sec. per ‘reclameblok’

ZILVER: 1500€ per jaar
-

Bord langs het synthetische veld Ter Wilgen (inclusief productie)
Bord langs het grasveld Prinsenbosstadion (inclusief productie)
Waardebon toegang spaghettifestijn 50€ & Surf & Turf 50€
Logo op borsthoogte wedstrijdkledij jeugdploeg(en)
(boven, midden of onderbouw)
Logo op website (800 tot 1000 unieke bezoekers per week)
Scherm kantine Ter Wilgen – Uw spot verschijnt 8 sec. per ‘reclameblok’

GOUD: 2500€ per jaar
-

Bord langs het synthetische veld Ter Wilgen (inclusief productie)
Bord langs het grasveld Prinsenbosstadion (inclusief productie)
Waardebon toegang spaghettifestijn 50€ & Surf & Turf 50€
Banner achter goal synthetisch veld 3 x 4m (inclusief productie)
Logo op borsthoogte trainingspak jeugdploegen
Logo op website (800 tot 1000 unieke bezoekers per week)
Scherm kantine Ter Wilgen – Uw spot verschijnt 16 sec. per ‘reclameblok’

PLATINUM: 5000€ per jaar
-

2 Borden langs het synthetische veld Ter Wilgen (inclusief productie)
2 borden langs het grasveld Prinsenbosstadion (inclusief productie)
Waardebon toegang spaghettifestijn 50€ & Surf & Turf 50€
Vermelding op clubkledij (in onderlinge afspraak;
training voor- of achterzijde, wedstrijdkledij,…)
Banner achter goal synthetisch veld 3 x 4m (inclusief productie)
Logo op website (800 tot 1000 unieke bezoekers per week)
Sponsor ‘in de kijker’ op website
Scherm Kantine Ter Wilgen - Uw spot verschijnt 16 sec. per ‘reclameblok’

Indien u in geen van deze pakketten een gepaste oplossing vindt,
laat het ons dan gerust weten en dan bekijken we of we iets op maat
kunnen uitwerken.

Voor meer informatie over onze sponsor mogelijkheden kan u contact opnemen met:

Guy Vreven | +32 478 74 11 69 | sponsoring@kscg.be
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UNIEKE KANS:
ZI(ch)TBANKEN Ter Wilgen
Er is al langer vraag vanuit o.a. het oudercomité van onze club om zitplaatsen
te voorzien naast de velden. We starten daarom het project ZI(ch)TBANKEN,
dé ideale manier om jouw bedrijf duurzaam in de kijker te zetten!

We plannen de aankoop van 5 zitbanken GovaPlast Street – Canvas 180 & 360 .
Op de bank wordt het logo van jouw bedrijf vermeld samen met een quote die verwijst
naar de positieve uitstraling van de club én geconoteerd is aan jouw bedrijf!

Prijs EXCL. BTW: 545€ / Prijs INCL. BTW: 660€

Voor meer informatie over onze sponsor mogelijkheden kan u contact opnemen met:

Guy Vreven | +32 478 74 11 69 | sponsoring@kscg.be
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Mogelijkheden KSC-Jeugd (excl. btw)
-

Reclamebord langs het synthetische veld Ter Wilgen: 350€

-

Reclamebord langs het grasveld Ter Wilgen: 300€

-

Reclamebord inkomhal Ter Wilgen: 100€

-

Reclamebord raam Ter Wilgen: 150€

-

Reclamebord kantine Ter Wilgen: 75€

-

Banner achter doel synthetisch veld of zijkant grasveld: 500€

-

Aanmaken banner: 300€

-

Vlag langs toegangsweg Ter Wilgen: 250€

-

Herbelettering reclamebord Ter Wilgen: 150€

-

Logo op wedstrijdkledij: 750€ / jaar / per leeftijdscategorie
Contract enkel voor 3 jaar.

-

Logo op sporttas of regenjas of trainingspull voor alle jeugdploegen:
2.000 € per jaar.

-

Sporttas, regenjas en trainingspull worden alternerend
om de 3 jaar vernieuwd.

-

Logo op trainingspak per ploeg (mouw links): 500€ / jaar

-

Logo op trainingsshirt en trainingshort per ploeg: 350€ / jaar

-

Logo op drinkbus: 400€ / jaar

Indien u in geen van deze mogelijkheden een gepaste oplossing vindt,
laat het ons dan gerust weten en dan bekijken we of we iets op maat
kunnen uitwerken.

Voor meer informatie over onze sponsor mogelijkheden kan u contact opnemen met:

Guy Vreven | +32 478 74 11 69 | sponsoring@kscg.be
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Scherm kantine Ter Wilgen
Twee schermen in de kantine van Ter Wilgen zorgen ervoor dat u als zelfstandige, kleine of
middelgrote onderneming uw naambekendheid vergroot, tijdelijke acties en promoties kan
aankondigen, klanten informeren of reclame maken voor evenementen.
Meer visibiliteit dan de traditionele media; hier kan u zich dynamisch profileren.
De inhoud van de schermen kunt u naar believen in de loop van het seizoen aanpassen.
We hanteren 2 tarieven:
o 8 seconden per ‘reclameblok’
schermtijd: 160€ (excl. btw)
o 16 seconden per ‘reclameblok’
schermtijd: 230€ (excl. btw)

Logo op website kscg.be
o Logo met link naar uw website:
62€ (excl. btw)

Voor meer informatie over onze sponsor mogelijkheden kan u contact opnemen met:

Guy Vreven | +32 478 74 11 69 | sponsoring@kscg.be
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Wedstrijdballen eerste elftal
Naar aanleiding van iedere thuiswedstrijd van de eerste ploeg van KSC Grimbergen
kan u een wedstrijdbal geven.
U mag dan uiteraard zelf de aftrap van de wedstrijd geven.
U ontvangt 2 vrijkaarten. / TARIEF: 160€ (excl. Btw)

Onderleggers eetfestijnen (excl. BTW)
KSC Grimbergen organiseert per seizoen 5 eetfestijnen.
De tarieven voor een vermelding op de onderleggers:
- 5 x 8 cm
115 €
- 10 x 8 cm 205 €
- 10 x 16 cm 415 €
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Reclameborden
Prinsenbos

U kan een reclamebord in de cafetaria of rond het terrein van KSC Grimbergen plaatsen.
Uw bedrijf geniet hier een maximale exposure. In het Prinsenbosstadion worden
immers alle thuiswedstrijden van de eerste ploeg afgewerkt.
Ring TV is met regelmaat aanwezig om een thuiswedstrijd van Grimbergen
en misschien wel uw reclamebord op beeld vast te leggen.
Verder is het stadion en de ernaast liggende piste ook de thuisbasis van de
atletiekclub Grimbergen en de joggingclub Grimbergen.
Ook de veel bezochte sporthal van de gemeente met haar talrijke sportverenigingen
trekken talloze bezoekers.
Tot slot zullen ook de vele wandelaars en recreatieve sporters die dagelijks gebruik
van het Prinsenbos niet naast uw reclamebord kunnen kijken.
Omschrijving

Prijs (excl. BTW)

A

Reclamebord veld (60cm x 244cm)

200€

B

Reclamebord - kantine

160€

C

Herbelettering per reclamebord

150€

Prijs per jaar, contracten telkens voor drie jaar.
Reclame of rugzijde van het publiciteitsbord: + 100€ per bord.

Voor meer informatie over onze sponsor mogelijkheden kan u contact opnemen met:

Guy Vreven | +32 478 74 11 69 | sponsoring@kscg.be
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Logo wedstrijdkledij eerste elftal
Uw logo kan worden opgenomen op de uitrusting van de eerste ploeg.
Deze prijzen zijn beschikbaar op aanvraag.

Algemene info: raad van bestuur
Christophe Glorieux
Voorzitter:
Penningmeester: Werner Hofman
Gerechtelijk
Correspondent: Ilse Knop
Bestuurslid:
Patrick Mensalt

0495/89.09.08 voorzitter@kscg.be
0476/97.13.56
werner@kscg.be
0473/92.53.74
02/270.05.21

ilse@kscg.be
patrick@kscg.be

Bestuurslid:

Ludwig Deweghe

0474/949440

ludwig@kscg.be

Bestuurslid:

Alain Roosens

0486/02.15.65

alain@kscg.be
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