Exposure Mogelijkheden
Nieuwe Nobelaer Zaal

Advertenties

Tijdens het gala kunnen wij uw bedrijfsnaam op verschillende manieren onder
de aandacht brengen van het publiek

Vertoning van uw logo in een
advertentie in “de Bode”

- Vertoning op XL scherm podium

VIP Toegang

- Fotowall
- Vertoning op kleine schermen foyer

Als sponsor krijgt u afhankelijk van het
gekozen pakket een aantal VIP kaarten.
Daarmee heeft u voorafgaand aan de
opening van het gala en in de pauze
toegang tot de VIP ruimte waar enkele
hapjes en drankjes voor u geserveerd
worden.

SPONSOR
BROCHURE

Website + socialmedia
Op de website wordt u als sponsor op
verschillende plaatsten getoond aan de
bezoeker. Iedere sponsor krijgt een
eigen pagina op sportgala-ettenleur.nl.
Hier kan een eigen logo, tekst + afbeelding geplaatst worden. U kunt deze
pagina inzetten binnen uw netwerk om
uw verbondenheid met de Etten-Leurse
sport te etaleren.

Drukwerk
Er worden rond en tijdens het Sportgala
verschillende brochures e.d. verspreid.
In deze brochures en ook in het
“programmafoldertje” van de avond kan
uw logo worden opgenomen.

Meer weten over sponsoring?
Wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden mbt sponsoring
kijk dan op onze website of neem contact op:
Telefoonnummer:

076 50 55 44 66

Emailadres:

sportgala-ettenleur@hotmail.com

Website:

www.sportgala-ettenleur.nl

INHOUD
Sponsor pakketten
Over het sportgala
Exposure mogelijkheden

SPONSOR PAKKETTEN
Hoofdsponsor contract voor 3 jaar:
- Vernoeming Sportgala naar het bedrijf.
- Vernoeming bedrijf bij alle categorieën.
- Logo van het bedrijf op podium bij verwisselingen van
programmaonderdelen.

Tienkamp

Hoogspring

Marathon

Verspring

€ 5000

€ 1000

€ 500

€ 275

pakket

pakket

pakket

pakket

Sprint

pakket
€ 175



Over het Sportgala
Etten-Leur
Tot en met 1991 vond het Sportgala
plaats in De Lage Banken, daarna
verhuisde het naar de grote toneelzaal
van Nieuwe Nobelaer. In de jaren
daarna is het Sportgala uitgegroeid tot



Sub-Hoofdsponsor contract voor 1 jaar:
- Vernoeming van bedrijf bij gekozen verkiezing.
- Vermelding in media/website bij de gekozen
verkiezing.



Bedrijfsnaam wordt vermeld bij een onderdeel







Twee extra VIP kaarten







Logo sponsor komt in advertentie Bode.









Logo sponsor komt op aﬃches.









Logo sponsor komt op het programma.









een geweldige, avondvullende sportshow. Dans, show, sensatie en spanning
met als hoogtepunt de bekendmaking
van de plaatselijke sporttitels, trekken
nog steeds honderden toeschouwers
naar “Nieuwe Nobelaer”.

van het Sportgala.

Wat cijfers:

Logo sponsor komt op de VIP- kaarten











Logo sponsor komt op presentie scherm











www.sportgala-ettenleur.nl

Aantal edities

: 38

Prijzen uitgereikt

: 87

Gem aantal bezoekers

: 700

Gem media bereik

: 2000

