AV Isala’ 96

SPONSORING
OPTIES
AV Isala’96 telt ruim 400 leden en isLOREM
eenIPSUM
zeer betrokken en sportieve atletiekvereniging met ruim 80 onmisbare vrijwilligers. Al meer dan 100 jaar lang bedrijven we samen
’s werelds mooiste sport. Met plezier en passie wordt er door jong en oud getraind op
de atletiekbaan, waarbij zowel de technische- als de looponderdelen aan bod komen.
Hardlopen is anno 2022 populairder dan ooit.
Naast de dagelijkse sportieve inspanningen op en rondom de atletiekbaan is AV
Isala’96 zich ook bewust van haar maatschappelijke rol. Daarom organiseren we bijna
ieder jaar een laagdrempelige clinic voor beginnende hardlopers en zijn we
organisator van verschillende hardloopevenementen in de omgeving van Kampen.
Zoals bijvoorbeeld de NedAir 2Bruggenloop, de Siebrand Bevrijdingsloop en de
Papegaaij & Tegelaar Oudejaarsloop. Daarnaast organiseert AV Isala’96 ook tal van
kleinere evenementen.

Onze Sponsor opties:

Optie 1: Vriend van AV-Isala'96
Wat krijgt u:
Kosten:

Reclamebord langs de lange kant van de baan. Logo en naam op onze
website. Logo en naam in het jaarverslag.
5 jaar €250 per jaar plus eenmalig de kosten voor het reclamebord
(ongeveer €100)

Optie 2: Clubsponsor
Wat krijgt u:

Kosten:

Reclamebord op een meer prominente plek langs de baan. Logo en
naam op onze website. Logo en naam in het jaarverslag. Advertentie in
ons jaarverslag en een uitnodiging voor de sponsor ‘clinic’ bij ons op de
baan.
5 jaar €500 per jaar plus eenmalig de kosten voor het reclamebord
(ongeveer €100)

Optie 3: Evenementen sponsor
Wat krijgt u:

Kosten:

Uw bedrijf wordt gekoppeld aan een evenement van ons. Te denken valt
aan: de zomer wedstrijden in mei en juni, de clubkampioenschappen, de
eindejaarsloop of bijvoorbeeld debevrijdingsloop. Daarnaast krijg je logo
en naam op onze website, jaarverslag en een uitnodiging voor de
sponsor ‘clinic’ bij ons op de baan.
Min. 3 jaar en evenementafhankelijk zijn de prijzen vanaf €1000 per jaar

Optie 4: Natura sponsor
Wat krijgt u:

Kosten:

Helpt u ons met een nieuwe vloer, schilderwerk of iets anders dan
helpen wij u met naamsbekendheid Logo en naam op onze website.
Logo en naam in het jaarverslag. Advertentie in ons jaarverslag en een
uitnodiging voor de sponsor ‘clinic’ bij ons op de baan. We hebben nog
een aantal projecten die open staan: We willen heel graag een open
waterpunt op de baan of uw naam op onze kleding bijvoorbeeld.
Kostprijs geleverde product en wij verbinden ons met 1-3-5 jaar aan uw
bedrijf

test Kortom er is voor ieder wat wils en met uw steun brengen wij atletiek op
topniveau! Bij AV Isala’96 denken wij graag in mogelijkheden! Neem daarom gerust
contact met ons op voor een sponsorpakket op maat.
Info: penningmeester@avisala96.nl
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