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Grubbenvorst, december 2013
Betreft: bedrijfspromotie/ sponsoring darts
arts activiteiten Dc Stammi
Beste darts liefhebber,
Het jaar 2013 loopt bijna ten einde, nog enkele weken en dan staat 2014 alweer voor de deur!
Terugkijkend op 2013 hebben wij weer een succesvol jaar gehad. Met 6 competitie
competitie teams is Dc
Stammi nog altijd één van de grootste dartverenigingen van het VDO (Venlose Darts Organisatie).
Binnen het VDO hebben wij dan ook een bijzondere plaats, mede dankzij de goed georganiseerde en
bezochte Open Grubbenvorst, waar darters uit binnenbi
en buitenland strijden om de Open
Grubbenvorst Bokaal. Ook de reguliere dartavonden (competitie) zorgen voor gezellige avonden voor
iedereen.
Om succesvol te blijven, is een goede financiële basis ook belangrijk. Uw sponsoring helpt ons hierin,
waarvoor dan ook onze dank.
Elke bijdrage is welkom en wordt gewaardeerd. Mede dankzij uw bijdrage kunnen wij onze vereniging
op een gezond financieel peil houden en zeker stellen voor de toekomst.
Wij hebben voor u een aantal aantrekkelijke promotievoorstellen
promotievoorste
in petto. Uw bedrijf is daarmee
geregeld in “the picture” en wij verzekerd van financiële ondersteuning. Deze worden op de volgende
pagina’s beschreven.
Voor meer informatie over de diverse mogelijkheden kunt u telefonisch contact opnemen met
ondergetekende op: 06-51317678.. Of via ons e-mail
e
adres: info@dcstammi.nl
Mochten wij voor 19 januari 2013 niets van u vernomen hebben dan zullen wij zelf contact opnemen
om de mogelijkheden te bespreken.
Met sportieve groeten,
DC Stammi Darts & Events
Edwin Derks

*Voor
Voor een overzicht van alle DC Stammi activiteiten
a
en toernooien kijk op: www.dcstammi.nl (agenda)

Wij hebben vijf promotie plannen samengesteld. Aan u de keus in welke mate en op welke manier u
uw bedrijf wilt promoten tijdens onze activiteiten. Vanzelfsprekend betekent meer promotie een
hogere vergoeding, maar ook meer exclusiviteit én exposure.
PROMOTIE VOORSTELLEN:
1. Platina:
Als “platina promotor” van DC Stammi heeft u recht op de volgende promotionele activiteiten:
• Gedurende het hele seizoen uw logo op de homepage www.dcstammi.nl. Uw uitgebreide NAW
gegevens worden (evt. voorzien van uw eigen banner) op de sponsorpagina geplaatst.
• Tijdens elk toernooi wordt uw bedrijf op 2/1 pagina’s gepresenteerd in een videopresentatie.
• Logo en naam op full colour A3 posters ter promotie van onze toernooien.
• Logo en naam in zwart/wit advertenties in diverse plaatselijke media ter promotie van onze
toernooien (minimaal 3 advertenties Open Grubbenvorst en minimaal 3 advertenties voor de
overige toernooien).
• Wij verzorgen een reclamebord van +/- 1x0,5 mtr welke tijdens onze toernooien duidelijk zichtbaar
geplaatst zal worden.
• Voor het Open Grubbenvorst dartstoernooi wordt u schriftelijk uitgenodigd en ontvangt bij bezoek
hieraan 12 consumptiebonnen.
• Bij een bezoek aan de clubkampioenschappen ontvangt u 6 consumptiebonnen.
• Lakeside : de hele week promotie middels banner van 1x0,5 mtr.
• Vermelding logo op de omslag van de wedstrijdklappers.
2. Briljant:
Als “briljant promotor” van DC Stammi heeft u recht op de volgende promotionele activiteiten:
• Gedurende het hele seizoen uw logo en naam + NAW op de sponsorpagina van
www.dcstammi.nl
• Tijdens elk toernooi wordt uw bedrijf op 1/1 pagina gepresenteerd in een videopresentatie.
• Bedrijfsnaam op full colour A3 posters ter promotie van onze toernooien.
• Bedrijfsnaam in zwart/wit advertenties in diverse plaatselijke media ter promotie van onze
toernooien (minimaal 3 advertenties Open Grubbenvorst en minimaal 3 advertenties voor de
overige toernooien).
• Mogelijkheid om ZELF een reclamebord van max. 0,75x0,35 mtr aan te leveren welke tijdens
onze toernooi activiteiten duidelijk zichtbaar geplaatst zal worden.
• Voor het Open Grubbenvorst dartstoernooi wordt u schriftelijk uitgenodigd en ontvangt bij bezoek
hieraan 8 consumptiebonnen.
• Bij een bezoek aan de clubkampioenschappen ontvangt u 4 consumptiebonnen.
• Vermelding naam op de omslag van de wedstrijdklappers.
3. Diamant:
Als “diamant promotor” van DC Stammi heeft u recht op de volgende promotionele activiteiten:
• Gedurende het hele seizoen uw naam + link op de sponsorpagina van www.dcstammi.nl
• Tijdens elk toernooi wordt uw bedrijf op 1/2 pagina gepresenteerd in een videopresentatie.
• Bedrijfsnaam op full colour A3 posters ter promotie van onze toernooien.
• Bedrijfsnaam in zwart/wit advertenties in diverse plaatselijke media ter promotie van onze
toernooien (minimaal 3 advertenties Open Grubbenvorst en minimaal 3 advertenties voor de
overige toernooien).
• Voor het Open Grubbenvorst dartstoernooi wordt u schriftelijk uitgenodigd en ontvangt bij bezoek
hieraan 6 consumptiebonnen.
• Bij een bezoek aan de clubkampioenschappen ontvangt u 3 consumptiebonnen.
• Vermelding naam op de omslag van de wedstrijdklappers.
4. Goud:
Als “goud promotor” van DC Stammi heeft u recht op de volgende promotionele activiteiten:
• Gedurende het hele seizoen uw naam op de sponsorpagina van www.dcstammi.nl
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Tijdens elk toernooi wordt uw bedrijfsnaam en plaats gepresenteerd in een videopresentatie.
Bedrijfsnaam op full colour A3 posters ter promotie van onze toernooien.
Bedrijfsnaam in zwart/wit advertenties in diverse plaatselijke media ter promotie van onze
toernooien (minimaal 3 advertenties Open Grubbenvorst en minimaal 3 advertenties voor de
overige toernooien).
Voor het Open Grubbenvorst dartstoernooi wordt u schriftelijk uitgenodigd en ontvangt bij bezoek
hieraan 4 consumptiebonnen.
Bij een bezoek aan de clubkampioenschappen ontvangt u 2 consumptiebonnen.
Vermelding naam op de omslag van de wedstrijdklappers.

5. Zilver:
Als “zilver promotor” van DC Stammi heeft u recht op de volgende promotionele activiteiten:
• Gedurende het hele seizoen uw naam op de sponsorpagina van www.dcstammi.nl
• Tijdens elk toernooi wordt uw bedrijfsnaam gepresenteerd in een videopresentatie.
• Bedrijfsnaam op full colour A3 posters ter promotie van onze toernooien.
• Bedrijfsnaam in zwart/wit advertenties in diverse plaatselijke media ter promotie van onze
toernooien (minimaal 3 advertenties Open Grubbenvorst en minimaal 3 advertenties voor de
overige toernooien).
• Voor het Open Grubbenvorst dartstoernooi wordt u schriftelijk uitgenodigd en ontvangt bij bezoek
hieraan 2 consumptiebonnen.
• Bij een bezoek aan de clubkampioenschappen ontvangt u 1 consumptiebon.
• Vermelding naam op de omslag van de wedstrijdklappers.
Let op: de grootte van de bedrijfsnaam in de diverse media is afhankelijk van het gekozen
promotie plan. Hoe hoger het plan, hoe groter uw naam vermeld wordt.
(dit geldt dus voor plan 2 t/m 5)
In onderstaand schema alle verschillen en kosten op een rijtje:
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U kunt ons ook op een andere manier sponsoren (middels goederen en/of diensten).
U wordt dan ingedeeld in een promotieplan dat overeenkomt met uw bijdrage.
Voor uw bijdrage ontvangt u een rekening welke u per bank kunt voldoen.
Zoals u wellicht weet zijn dergelijke kosten voor u aftrekbaar van de belastingen als zijnde giften!!!
Bij voorbaat dank voor uw financiële steun aan onze vereniging.

