FC Dames Ternat maakt sinds vorig jaar
gebruik van de infrastructuur van Outdoor
Ternat vzw. De versnelde aanleg van een 2e
kunstgrasveld vraagt een bijkomende
financiële inspanning van de club.

FC Dames Ternat wil deze extra uitgaven
deels met eigen middelen en deels met
bijkomende giften en sponsoring financieren.

SEIZOEN 2019 - 2020

In het kader van deze ontwikkeling herwerkte
de club de sponsoringsmogelijkheden.

FC DAMES TERNAT SPONSORMOGELIJKHEDEN
FC Dames Ternat vzw
p/a Bosstraat 40
1742 Ternat
secretariaat@fcdamesternat.be
www.fcdamesternat.be
Vind ons ook op facebook!

NIEUW

PARTNERSHIPS INFRASTRUCTUUR
BRONZEN partner:
Giften vanaf 100 €
ZILVEREN partner:

SPONSORSHIPS SMULAVOND

SPONSORSHIP MATERIAAL

Subkop

Sponsorship 1: 30 €
1 vakje in het sponsorboekje (oplage 1200
stuks) of 1 vakje op de onderlegger (oplage
1100 stuks)

Sponsorship Matchbal:
Bal voor 1 officiële wedstrijd van 1 van
de 7 ploegen: 50 €

Giften vanaf 150 €
GOUDEN partner:
Giften van 250 € of sponsoring
publiciteitsbord ter waarde van 250 €.
(afmetingen: 2,4m x 0,6m) + 1 gratis vakje op
de menukaart van de Smulavond.
Aanmaak bord niet inbegrepen.
SUPER GOUDEN partner:
Giften vanaf 250 € of sponsoring
publiciteitsbord ter waarde van 250 € met
vooruitbetaling van 3 jaar.
(afmetingen: 2,4m x 0,6m) + 1 gratis vakje op
de menukaart van de Smulavond.
Aanmaak bord niet inbegrepen.
Borden of banners van grotere afmetingen
zijn mogelijk. Prijs te bespreken.

Sponsorship 2: 50 €
1 vakje in het sponsorboekje (oplage 1200
stuks) en 1 vakje op de onderlegger (oplage
1100 stuks)
OF 2 vakjes op 1 onderlegger OF 1 vakje op
elke onderlegger

Een grotere visibiliteit door een combinatie
van meerdere vakjes is mogelijk.

Andere vormen/voorstellen van
sponsoring zijn steeds bespreekbaar.

Alle namen van de sponsors komen
bijkomend op een bord in de kantine en
voor de sponsors vanaf brons zal er een
speciale activiteit georganiseerd worden.
Sponsorbedragen vanaf 30 €
hebben recht op een sponsorattest.

CONTACT
Stefaan Cordier: 0495 22 24 27 Luc Borremans: 0476 76 87 28 sponsoring@fcdamesternat.be
Voor meer info: www.fcdamesternat.be

