Sponsoring PSV De Lekzoomruiters 2016
Activiteiten agenda:

-

KNHS dressuurwedstrijd van B t/m M2 paarden en pony’s op 25 juni
B en L paarden en Bixie Betuwe competitie op zondag 26 juni
71 jarig Lekzoomconcours op zaterdag 20 en 21 augustus
Dressuurweekend op 17 en 18 september
Indoor 15 en 16 oktober in De Paardensprong te Neerijnen
Indoor 19 en 20 november in De Paardensprong te Neerijnen

Sponsors worden bij alle wedstrijden vermeld op het sponsor bord.
Duidelijk zichtbaar voor iedere bezoeker!

Brons / € 75,00
Het Brons sponsorpakket is sponsoring van een halve rubriek voor de klasse B en L
in de discipline Dressuur / Mennen of Vaardigheid.
Met sponsorpakket Brons bieden wij u de volgende mogelijkheden om de naam van
uw bedrijf goed onder de aandacht te brengen:





Vermelding op de website www.lekzoomruiters.nl evt. in de vorm van logo
Vermelding van bedrijfsnaam bovenaan de startlijst van de betreffende ring:
Deze rubriek is gesponsord door…………..
Vermelding bedrijfsnaam en/of logo op de grote poster die gedurende ons
Concours Hippique bij het wedstrijdsecretariaat staat.
Reclame via de speaker tijdens de wedstrijd

Zilver / € 100,00
Het Zilver sponsorpakket is sponsoring van een halve rubriek voor de hogere klasse
te weten M en Z in de discipline Dressuur / Mennen of Vaardigheid.
Het Zilver sponsorpakket bevat alle elementen van het sponsorpakket Brons.

Goud / € 150,00
Om extra aandacht op uw bedrijf te vestigen bieden wij u sponsorpakket Goud aan.
Uw bedrijf sponsort een hele rubriek in de klasse B of L in één van de eerder
genoemde disciplines.
Dit pakket bevat alle elementen van het sponsorpakket Brons en Zilver met als
aanvulling:




Spandoek / reclamebord aan de zijlijn.
Plaatsen van een bedrijfsvlag op het concoursterrein
Plaatsen van een auto voorzien van reclame op het concoursterrein

Diamant / € 200,00
Het Diamantpakket bevat dezelfde elementen als Goud. Uw bedrijf sponsort een hele
rubriek in de klasse M of Z in één van de eerder genoemde disciplines.

Platina / € 250,00
Met het Platina sponsorpakket wordt een extra rubriek gesponsord.

Eigen invulling > € 250,00

Uiteraard bestaat de mogelijkheid met het bestuur van de Lekzoomruiters in overleg
te treden over een hoger bedrag aan sponsoring. Wij zullen dan uw wensen m.b.t.
reclame-uiting bespreken.
Bord in manege / € 100,00
Tevens is het mogelijk om een reclamebord in onze binnenbak op te hangen.
Aangezien nagenoeg iedere doordeweekse avond er lessen in de bak worden
gegeven en er gedurende vele weekenden activiteiten plaatsvinden, wordt uw
bedrijfsnaam op deze manier het hele jaar door onder de aandacht gebracht.

_____________________
_____________________
_____________________(naam + postadres bedrijf) sponsort op de volgende wijze:
0

Brons € 75,00

0

Zilver € 100,00

0

Goud € 150,00

0

Diamant € 200,00

0

Platina € 250,00

0

Overleg > € 250,00

0

Reclamebord op de vereniging

€ 100,00

Een factuur voor het door u gekozen bedrag zal u z.s.m. door onze penningmeester
worden toegezonden. Alvast hartelijk dank voor het sponsoren van onze activiteiten!

