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Sponsormogelijkheden MOC ’17
Lidmaatschap van de MOC’17 Business Club.
Lid van de Businessclub betekent lid zijn van een groot podium waarop ondernemers elkaar ontmoeten,
ervaringen uitwisselen en waar mogelijk, elkaar helpen. Gemiddeld 5x per seizoen worden er diverse
activiteiten georganiseerd waarbij u andere Clubleden ontmoet. Voor een lidmaatschapsprijs van
€ 350,- per seizoen krijgt u dus veel! Lunches, bedrijfsbezoek, buitenlandse wedstrijd en meer. Wilt u zich
presenteren aan de overige leden van de Business Club of de vereniging? Geen probleem, u krijgt alle
kans uzelf en uw bedrijf te promoten.
Lid zijn van de BusinessClub betekent feitelijk lid zijn van de grootste vereniging van West-Brabant.
MOC’17 en uw bedrijf willen graag dit partnership aangaan. U bent van harte welkom!

Kleding, contractduur 3 jaar.

Indien u voor het sponsoren van kleding zou willen kiezen , moeten we bekijken wat u precies wilt,
want daar is de prijs afhankelijk van een aantal factoren, onder andere de soort kleding, pupillen- of
juniorenelftal en bedrukking. Vormen kunnen zijn: Thuistenues (shirt, broek, kousen), trainingspak,
tassen en bijv. inloopshirts.
Onze 1e jeugdteams JO19-1, JO17-1, JO15-1 en JO13-1 spelen allen op divisieniveau, wat betekent dat
ze door heel Zuid-Nederland zullen aantreden. Daarnaast is M.O.C.’17 door de KNVB geselecteerd als
satellietvereniging voor het sterk opkomende meisjes en damesvoetbal.

Baniervlag

Een prima sponsormogelijk is ook om naast de hoofdtribune (€ 645,- per seizoen) en
bij de ingang van het sportpark een baniervlag te plaatsen (€ 795,- per seizoen).
Minimale contractduur 3 jaar.

Meshdoek

Tevens biedt M.O.C.’17 de mogelijkheid om voor 5-meter, met een minimale contractduur van 3 jaren
(éénmalige aanmaakkosten ca. € 295,-) een prachtig Meshdoek te plaatsen rond het hoofdveld aan hek
Olympialaan richting veld (€ 545,- per seizoen).

Reclameborden

Evenzo bieden wij u 6000mm reclameborden voor een minimale contractduur van 3 jaar
(éénmalige aanmaakkosten ca. € 340,- bij aanlevering van gebruiksklaar bestand) aan:
• Rond het hoofdveld binnenzijde richting veld (€ 375,- per seizoen).
• Bovenzijde tegenover hoofdtribune (€ 495,- per seizoen).
• Hoofdveld buitenzijde richting clubhuis (€ 695,- per seizoen).
Op aanvraag kunt u ook een bord sponsoren met een breedte van 1500mm, 2400mm of 3000mm.

Sponsoring van een thuiswedstrijd MOC’17 - 1

Om het eerste team van M.O.C. op zondag te steunen is er bij de thuiswedstrijden
mogelijkheid voor wedstrijdsponsoring van € 250,- of voor een balsponsoring € 150,Een prima mogelijkheid voor het profileren van uw bedrijf.

Banner op de website.

Wilt u actieve zichtbaarheid online? Dan is onze website een prima optie.
Voor € 150,- excl. BTW per kalenderjaar heeft u online exposure.

Narrowcasting

Wilt u actieve zichtbaarheid in het `Clubhuis? Dan is narrowcasting via beeldschermen een prima optie.
Per seizoen wordt u getoond op de beeldschermen in het Clubhuis. € 250,- per seizoen.
Narrowcasting wordt getoond op drie grote schermen die hangen op duidelijke plaatsen in het clubhuis,
waaronder één scherm achter de bar. Doelgroep van jong tot oud.

Opzetten van een specifieke leden- / sponsoractie voor uw organisatie
Dit is altijd maatwerk en hierover komen we graag met u in contact.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Als u meer informatie over een bepaalde mogelijkheid wilt, lichten we dat graag verder toe.
Als u interesse heeft in een van deze sponsormogelijkheden horen we graag van u en willen we u graag
een meer gespecificeerde offerte toesturen.
Met sportieve groeten, Sponsorcommissie MOC’17

