Partner
Programma
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Voorwoord
Partnerprogramma Velpse Voetbalclub ‘Olympia’
Met trots presenteren wij u het Partnerprogramma van VVO!
Het bevat een gevarieerd aanbod met modules als ‘Platinum’, ‘Gold’, ‘Silver’ en ‘Champions
League’ die de juiste exposure voor uw bedrijf of instelling kan opleveren. Tevens wordt
duidelijk wat u als Partner kunt verwachten van de club.
Een voetbalclub als VVO kan niet zonder Partners, sterker nog: de club is afhankelijk van
sponsoring om de club goed te laten draaien. Het geeft de mogelijkheid om te voorzien
in gedegen onderhoud, om goede materialen aan te schaffen en – niet onbelangrijk –
om activiteiten te ontplooien. En dit alles werkt twee kanten op: een levendige, goed
fuctionerende club genereert meer exposure voor u als Partner.
De Partnercommissie heeft zich tot doel gesteld om Partners bij de club te betrekken en
verder te gaan dan het sluiten van een overeenkomst. Zo bent u van harte welkom tijdens
wedstrijden van het eerste team en wordt u uitgenodigd voor de feestavonden, zodat het
nuttige en het aangename ook verenigd worden.
U kunt ervan verzekerd zijn dat VVO er alles aan doet om de uitstraling van sportiviteit
en fatsoen te waarborgen en zodoende ook de goede naam van de sponsoren en hun
maatschappelijke betrokkenheid te waarborgen.
Word ook Partner van VVO! Kies uit de diverse mogelijkheden uit het programma. Heeft u
een alternatief idee voor sponsoring? Helemaal top! Laat het ons weten, wij denken graag
met u mee!
Namens Velpse Voetbalclub ‘Olympia’, de Partnercommissie.

Silver partner
1. Plaatsing van 2 reclameborden langs het hoofdveld
2. Plaatsing van 1 banier op VVO terrein
3. 1 x per seizoen wedstrijdsponsor
4. Stel uw eigen bedrijf voor in de VVO nieuwsbrief (oplage +/- 600 stuks)
5. Via Social Media wordt u voorgesteld als nieuwe sponsor
6. Advertentie op de website van VVO
7. Advertentie op VVO-TV in het clubhuis: frequentie hoog
8. Gratis toegang voor twee personen bij alle thuiswedstrijden VVO 1
9. Uitnodiging voor speciale sponsor avonden!
10. Al vanaf 1.000 euro per jaar ( jaarlijks opzegbaar)
We vertellen u graag meer over de mogelijkheden, stuur een mail naar partners@vvo.nu

CHAMPIONS LEAGUE PARTNER
1. Plaatsing van 1 reclamebord langs het hoofdveld
2. Stel uw eigen bedrijf voor in de VVO nieuwsbrief (oplage +/- 600 stuks)
3. Via Social Media wordt u voorgesteld als nieuwe sponsor
4. Advertentie op de website van VVO
5. Advertentie op VVO-TV in het clubhuis: frequentie midden
6. Gratis toegang voor twee personen bij alle thuiswedstrijden VVO 1
7. Uitnodiging voor speciale sponsor avonden!
8. Al vanaf 350 euro per jaar ( jaarlijks opzegbaar)
We vertellen u graag meer over de mogelijkheden, stuur een mail naar partners@vvo.nu

groene partner
1. Gratis toegang voor twee personen bij alle thuiswedstrijden VVO 1
2. Uitnodiging voor speciale partner avonden!
3. Al vanaf 250 euro per jaar ( jaarlijks opzegbaar) met zeggenschap aan welke
MVO producten en/of diensten uw bijdrage wordt besteed.
We vertellen u graag meer over de mogelijkheden, stuur een mail naar partners@vvo.nu

Creatieve partner
Een aantal opties in overleg, zoals bijvoorbeeld:
- Kleedkamer
- Buitenreclame in VVO format
- Dug-out
- Goal
Graag gaan we met u in overleg over de vele mogelijkheden die
het Partner Programma biedt. Stuur een mail naar partners@vvo.nu

