Teamsponsoring
Een veel voorkomende vorm van sponsoring is teamsponsoring. Daarbij
draagt het team shirts en/of trainingspakken met uw logo. Dit is naar keuze
uit te breiden met bijvoorbeeld tassen en dergelijke. U kunt voor een seizoen
een team sponsoren, maar als u wilt dat de spelers(sters) voor een langere tijd
uw kleding dragen, kan dat natuurlijk ook.

Aanbieden wedstrijdbal
Goed materiaal is erg belangrijk voor trainingen en wedstrijden. Een leuke
manier van sponsoren is het aanbieden van een wedstrijdbal. Tijdens een
wedstrijd naar keuze wordt u bedrijf omgeroepen en wordt de bal
aangeboden.

Overige mogelijkheden
Er zijn veel mogelijkheden om onze vereniging te sponsoren. In deze folder
beschrijven wij de mogelijkheden die wij standaard aanbieden. Wilt u DKV
Victoria op een andere manier steunen, laat het dan weten aan uw
contactpersoon. Wij staan altijd open voor andere mogelijkheden.

Contact
Sponsors zijn zeer belangrijk voor een sportvereniging. DKV Victoria hecht er
dan ook veel waarde aan de relatie met sponsors ook in de toekomst actief te
onderhouden en de contracten niet slechts te beperken tot het versturen van
facturen en het ontvangen van sponsorgelden.
Via onze website, www.dkvvictoria.nl, wordt u op de hoogte gehouden van
festiviteiten of andere belangrijke gebeurtenissen binnen DKV Victoria.

Sponsor worden
van
DKV Victoria

Indien u belangstelling heeft om DKV Victoria te ondersteunen of u wenst
nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met de Public Relations
commissie van DKV Victoria.
Onze accommodatie
Sportlaan 13a, 1111 PX Diemen
Tel. 020 699 1952
Public Relations
Landsteinerstraat 3, 1111 NC Diemen
Contactpersoon: Saskia Schakel
Tel. 06 44938013
E-mail: s.schakel@live.nl
DKV Victoria
Website: www.dkvvictoria.nl
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Wilt u een breed publiek bereiken en een middelgrote korfbalvereniging
ondersteunen? Dan is het sponsoren van DKV Victoria een goede
investering!

Wat voor vereniging is DKV Victoria?
DKV Victoria is een korfbalvereniging met ongeveer 200 leden. Ongeveer de
helft van dit aantal is jeugd. Het is een warme en gezellige vereniging maar
heeft ook sportieve ambities. De hoogste jeugd en seniorenteams spelen op
een hoog niveau. DKV Victoria is een fusieclub, voortgekomen uit diverse
clubs uit Amsterdam en Diemen. De oudste tak is in oktober 1917 opgericht.
Onze accommodatie is gelegen op sportpark ‘De Diemen’ aan de Sportlaan in
Diemen.
DKV Victoria is altijd op zoek naar
sponsors om de toekomst van onze
vereniging veilig te stellen.
Er zijn bij onze vereniging verschillende
mogelijkheden om te adverteren. Zo kunt
u bijvoorbeeld een advertentie plaatsen
op onze website of meedoen aan onze
loterij, die u voor een klein bedrag, een
jaar lang shirtsponsor zou kunnen maken
van het eerste team van DKV Victoria.
In deze folder geven wij u een overzicht welke mogelijkheden u heeft om DKV
Victoria te sponsoren. Naast de in deze folder genoemde mogelijkheden staan
wij open voor eventuele andere manieren van sponsoring. Uw contactpersoon
binnen DKV Victoria denkt graag met u mee!

Advertentie op het informatiescherm
Sinds begin 2009 hangt er in onze kantine een 47 inch informatiescherm.
Hierop worden, naast informatie over
wedstrijden, feesten en andere voor de
leden belangrijke zaken, ook advertenties
getoond. Het hele programma duurt
maximaal 10 minuten en wordt continu
herhaald.
Hierdoor is uw advertentie zeker eens per
10 minuten te zien in onze kantine, dus
ook bij evenementen als het maandelijkse
klaverjassen.
Het
afwisselende
programma zorgt er meteen voor dat er continu aandacht is voor het scherm.
Naast een vaste advertentie is het tevens mogelijk om bijvoorbeeld uw
weekaanbiedingen op het scherm te tonen.

Advertentie op onze website
DKV Victoria heeft uiteraard ook een eigen website, www.dkvvictoria.nl.
Hierop staan belangrijke verenigingsinformatie, wedstrijdverslagen, de laatste
nieuwtjes, handige links en de evenementenkalender. Niet alleen onze eigen
leden bezoeken de website, maar ook andere geïnteresseerden. In korfballand
surfen leden van verenigingen en scheidsrechters vaak naar websites van
diverse clubs ter voorbereiding op hun wedstrijd.
Op onze website staat tevens een banner, waarop de advertenties rouleren. Uw
advertentie kan naar keuze 4 of 8 seconden in beeld blijven. Daarnaast krijgt u
een plaats op de sponsorpagina, waar een korte omschrijving van uw bedrijf
opgenomen kan worden.

Shirtsponsoring Loterij

Reclamebord langs het veld

DKV Victoria heeft een unieke manier van sponsoring, namelijk
shirtsponsoring loterij. Bij de deelname aan deze loterij maakt u kans om voor
een klein bedrag een heel seizoen shirtsponsor te worden van het eerste team,
het vlaggenschip van de vereniging. Door deze manier te sponsoren is het voor
iedereen mogelijk om voor een seizoen hoofdsponsor te worden. Wie meedoet
met deze loterij krijgt sowieso een advertentie op het 47” grote scherm in de
kantine.

Wilt u er zeker van zijn dat u gezien wordt bij onze leden en toeschouwers, dan
is het plaatsen van een reclamebord van uw bedrijf langs ons kunstgrasveld
een goed idee. Niet alleen tijdens de trainingen op de dinsdag- en
vrijdagavonden wordt uw reclamebord gezien, maar zeker ook tijdens de
wedstrijden op zaterdag en zondag. DKV Victoria heeft een trouw publiek. Of
het nu bij de wedstrijden van het vlaggenschip is, of bij de f-pupillen.
Daarnaast is uw reclamebord ook voor passanten, van bijvoorbeeld voetbal,
tennis of softbal, te zien.

