SKC studentenvolleybal
Sponsorbrochure

Introductie
SKC is de studentenvolleybalvereniging van Leiden.

SKC studentenvolleybal
Einsteinweg 6
2333CC, Leiden

acquisicie@skcvolleybal.nl

www.skcvolleybal.nl

Wat wij als vereniging bieden:
• Meer dan 300 leden: 9 herenteams en 15 damesteams.
• Heren 1 die 1e klasse en Dames 1 zelfs promotieklasse spelen in de
landelijke competitie.
• Grootste studenten-binnensportvereniging van Leiden.
• Veel gezelligheid: meedere borrels, feesten, nachttoernooi, tripjes
en veel meer!
Onze vereniging biedt een goede verhouding tussen gezelligheid en sport.
Om ervoor te zorgen dat onze teams kunnen groeien op sportief gebied
zijn sponsoren van groot belang. In deze sponsorbrochure is daarom een
overzicht van mogelijkheden waarmee u ons kunt sponsoren en wat wij als
SKC voor u kunnen betekenen.
Voor een impressie van onze vereniging kunt u kijken op onze website.
Wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking!

Sponsormogelijkheden
HOOFDSPONSOR

Hoofdsponsoren worden niet onbeperkt aangetrokken en worden exclusief verbonden met de hoogste teams. Kosten en invulling in overleg.

TEAMSPONSOR - €200

Sponsoring van een SKC team, kan zowel ﬁnancieel als met items, bijvoorbeeld teamkleding, teamballen en vermelding op de website bij het
betreﬀende team

BALSPONSOR - €75

Hierbij sponsert u de bal van de week of speciale wedstrijddagen.
Daarbij wordt uw bedrijf genoemd als sponsor van de week op
Facebook en Instagram.

ACTIVITEITENSPONSOR

Sponsor van een speciﬁeke activiteit, kosten en invulling in overleg.

DRUKWERK - €70 - €150

Een advertentie in het verenigingsblad de Touché die drie keer per jaar
uitkomt, of in de jaarlijkse almanak.

ALGEMEEN

• Naamsvermelding in de algemene mail. €50
• Een referentie op de website. €100
• Mogelijkheid tot ophangen van banners en vlaggen tijdens
wedstrijden/evenementen. €250

Andere vormen van sponsoring zijn zeker bespreekbaar, wij denken
hierin graag met u mee.

In het kort
Door ons te sponseren wordt u geassocieerd met een enthousiaste en
sportieve groep studenten. Andere voordelen zijn:
• Zichtbaarheid en naamsbekendheid
• Binnen SKC
• In de regio
• In de volleybalgemeenschap van Nederland
• Uitnodiging voor sponsoractiviteiten zoals sponsortoernooi en
borrel.
Heeft u interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op!
acquisicie@skcvolleybal.nl

