Sponsorpakketten MOC ’17
1 Champions League

€ 5.000,00 per jaar

2 Europa League

€ 4.000,00 per jaar

3 Eredivisie

€ 3.000,00 per jaar

4 Top Klasse

€ 1.500,00 per jaar

Contractduur minimaal 3 jaar, het seizoen
loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar

Champions League
sponsorpakket
•

2 x Lidmaatschap Businessclub SV MOC 17;

•

Meshdoek (5m x 1,75m) of reclamebord aan de bovenzijde van het hetwerk
t.o.v. hoofdtribune (6m x 0,75m) inclusief eenmalige aanmaakkosten;

•

Bedrijfsnaam/logo op een nadere te bepalen plaats op kleding/tassen van de MOC senioren selectie;

•

Bedrijfsnaam vermelden op spelersbus bij uitwedstrijden van MOC 1;

•

1 x wedstrijdsponsor bij wedstrijd van MOC 1;

•

Bedrijfsuitrusting (logo) op Narrow casting / Social Media;

•

Banner op MOC‘17 website met doorlink naar bedrijfswebsite;

•

Bedrijfspresentatie op website (halve pagina);

•

Advertentie in De Bergse Bode in combinatie met een bedrijfspresentatie waarin
de betrokkenheid bij MOC wordt toegelicht.

•

Omroepen van bedrijfsnaam bij thuiswedstrijden van MOC 1;

•

Bedrijfslogo vermeld in het wedstrijdprogramma boekje van MOC 1:

•

Met uw bedrijf gratis gebruik maken van voetgolf (frequentie nader overeen te komen);

•

Gebruikmaken van de bestuurskamer voor vergaderingen en bedrijfsactiviteiten
(frequentie nader overeen te komen);

•

Uw bedrijfsnaam wordt gekoppeld aan een MOC-jeugdtoernooi;

•

Deelname van uw bedrijf aan de History Cup/zomercompetitie voor senioren;

•

Banier aan de doorgaande weg van de Olympialaan;

€ 5.000,00 per jaar

Europa League
sponsorpakket
•

2 x Lidmaatschap Businessclub SV MOC 17;

•

Meshdoek (5m x 1,75 m) of reclamebord aan de bovenzijde van het hekwerk
t.o.v. hoofdtribune (6m x 0,75 m) inclusief eenmalige aanmaakkosten;

•

Bedrijfsnaam/ logo op een nadere te bepalen plaats op kleding/ tassen
van een nader te bepalen MOC elftal;

•

Bedrijfsnaam vermelden op spelersbus bij uitwedstrijden van MOC 1;

•

1 x wedstrijdsponsor bij wedstrijd van MOC 1;

•

Bedrijfsuitrusting (logo) op Narrow casting / Social Media;

•

Banner op MOC ‘17 website met doorlink naar bedrijfswebsite;

•

Bedrijfspresentatie op website (halve pagina);

•

Advertentie in De Bergse Bode in combinatie met een bedrijfspresentatie
waarin de betrokkenheid bij MOC wordt toegelicht

•

Omroep van bedrijfsnaam bij thuiswedstrijden van MOC 1;

•

Bedrijfslogo vermeld in het wedstrijdprogramma boekje van MOC 1 ;

•

Met uw bedrijf gratis gebruik maken van voetgolf (frequentie nader overeen te komen);

•

Gebruikmaken van de bestuurskamer voor vergaderingen en bedrijfsactiviteiten
(frequentie nader overeen te komen);

•

Banier aan het veld.

€ 4.000,00 per jaar

Eredivisie

sponsorpakket
•

Lidmaatschap Businessclub SV MOC 17;

•

Reclamebord aan veldzijde van het hoofdveld (6m x 0,75m) inclusief eenmalige aanmaakkosten;

•

Bedrijfsnaam/ logo op een nadere te bepalen plaats op kleding/ tassen van
een nader te bepalen MOC elftal

•

1 x balsponsor bij wedstrijd van MOC 1;

•

Bedrijfsuitrusting (logo) op Narrow casting / Social Media;

•

Banner op MOC ‘17 website met doorlink naar bedrijfswebsite;

•

Met uw bedrijf gratis gebruik maken van voetgolf (frequentie nader overeen te komen);

•

Gebruikmaken van de bestuurskamer voor vergaderingen en bedrijfsactiviteiten
(frequentie nader overeen te komen);

•

Bedrijfspresentatie op website (halve pagina);

•

Omroepen van bedrijfsnaam bij thuiswedstrijden van MOC 1;

•

Bedrijfslogo vermeld in het wedstrijdprogramma boekje van MOC 1;

€ 3.000,00 per jaar

Top Klasse

sponsorpakket
•

Lidmaatschap Businessclub SV MOC 17;

•

Reclamebord aan veldzijde van het hoofdveld (6m x 0,75m) inclusief eenmalige aanmaakkosten;

•

1 x balsponsor bij wedstrijd van MOC 1;

•

Bedrijfsuitrusting (logo) op Narrow casting / Social Media;

•

Banner op MOC 17 website met doorlink naar bedrijfswebsite;

•

Bedrijfspresentatie op website (halve pagina);

•

Omroepen van bedrijfsnaam bij thuiswedstrijden van MOC 1;

€ 1.500,00 per jaar

