BASKETCLUB
TIENEN

Publiciteitsaanbod
201 6-201 7
Administratieve afhandeling:
Basketclub Tienen heeft de rechtsvorm van een
vzw en is gemengd BTW-plichtig. Wij zorgen
dan ook voor een factuur met BTW (21 %), met
uitzondering van de supporterkaart.
Daar u in ruil voor uw sponsoringsbedrag
telkens een publiciteitspakket ontvangt, kunt u
als zelfstandig ondernemer of bedrijf de factuur
als publiciteitskosten boeken en de BTW
recupereren.
Heeft u ideeën voor alternatieve sponsoringsopties,
contacteer ons. Contactgegevens achterzijde folder.

Sponsorpakket
Brons: 500 EUR/seizoen

+ Publiciteitsbord van 1 20 op 80 cm rond het
terrein bij alle thuiswedstrijden
+ Uitnodiging 2 personen voor restaurantdag
+ Uw bedrijfslogo op TV-scherm in de kantine
+ Uw bedrijfslogo op wedstrijd kalender
+ Scrolling van uw logo op de website van de club
en een landingpage/link naar uw bedrijfswebsite.

Zilver: 1 .000 EUR/seizoen
Inbegrepen: brons sponsorpakket

+ Permanente aanwezigheid op de website voor
aankondigen acties of speciale aanbiedingen van
uw firma.
+ Uw logo en gegevens op de onderleggers van
onze restaurantdag (350p) en BBQ (200p)
+ Ter beschikking stelling van het ledenbestand
voor commerciële acties binnen het toegelaten
kader van de wet op de privacy
+ Wedstrijdbal bij ploeg van keuze

Goud: 1 .500 tot 2500 EUR/seizoen
Inbegrepen: zilver sponsorpakket

+ Uw relaties ontvangen bij een thuiswedstrijd van
de A-Ploeg met inbegrip van een meet-and-greet
met de spelers na de match

Opties binnen het pakket (te bepalen)

+ Het plaatsen van uw bedrijfslogo op de
speeluitrusting van de seniorploeg
+ Integreren van uw bedrijfsnaam in de clubnaam
+ Bedrijfslogo op de baskettorens

Publiciteit in de zaal
Wedstrijdbal bij ploeg naar uw keuze
Per wedstrijdbal: 70,00 EUR/wedstrijd

Opgooi van de wedstrijdbal bij de start van de
match, met foto van de gebeurtenis op de
website van de club.

Uw publiciteit op banner aan de kantine:
1 00 EUR/seizoen

Aan de ingang van de kantine wordt een
uitklap-scherm gezet waarop uw bedrijfslogo
komt op A3 formaat.

Uw publiciteit rond speelveld:
300 EUR/seizoen voor drie seizoenen

Uw publiciteitsbord wordt bij alle thuiswedstrijden van de jeugd- en seniorploegen rond het
speelveld geplaatst tegenover de tribunes of
rond het scorebord. Eveneens uw bedrijfslogo
bij de sponsors op de clubwebsite en het TVscherm in de kantine. Daarnaast een
uitnodiging voor 2 personen op de
restaurantdag.

VOORSTELLING
BASKETBALCLUB TIENEN
Onze club is, met 200 leden en 200 supporters
per speeldag, één van de toonaangevende
ploegen in 1 ste provinciale afdeling VlaamsBrabant en telt bovendien een B-Team in 2de
provinciaal, 5 jeugdploegen, een basketbalschool en een afdeling recreatie-basketbal.

Speeluitrusting jeugd
Shirt- en broekpubliciteit:
750 EUR voor 3 seizoenen
Alle wedstrijden van één van de
jeugdploegen.

Al onze thuiswedstrijden van senioren- en
jeugdploegen worden gespeeld in Hal 2 op het
Houtemveld in Tienen.

Club publiciteit
Affiche thuiswedstrijden
50 EUR/seizoen per vakje

Een kleuraffiche formaat A3 met de thuiswedstrijden van de A-ploeg met 25 publiciteitsvakken die wordt opgehangen bij handelaars,
op de aankondigingsborden van de stad en in
café’s gedurende het ganse seizoen.

Als u onze club beter wilt leren kennen, surf dan
naar onze website:
http://www.baskettienen.be
Heeft u bijkomende vragen, contacteer dan
volkomen vrijblijvend:
Henk Uyttenhove
Sponsoringscoördinator
0496/57.1 3.83
Eddy Backeljauw
Voorzitter
0495/28.46.27
Jo Simons
Secretaris
0478/27.27.22

Erelid/abonnement
Supporterkaart van de club
25 EUR/seizoen

U kunt erelid worden van de club met vermelding
van uw naam op de website van de club in de
rubriek “ereleden”.

Boekje wedstrijdkalender
200 EUR/seizoen

Het boekje met alle wedstrijden van alle
ploegen voor het ganse seizoen wordt massaal
verspreid met exclusief uw reclame

Bedrijfslogo op supporterkaart/abonnement
200 EUR/seizoen

Wordt verkocht aan alle supporters en ereleden
(~1 00). U kunt hierop exclusief voor het ganse
seizoen uw publiciteitsboodschap plaatsen.

V.U. Jo Simons

