SPONSORPAKKETTEN

www.beachtennisbonaire.com
info@beachtennisbonaire.com

Fun

Als Fun sponsor
ondersteunt u de
doelstellingen van Beach
Tennis Bonaire en bent u
zichtbaar met uw
bedrijfslogo op de website
en het sponsorbord.

Investering
Weergave op sponsorbord
Boarding naast speelvelden
Vermelding op website
Bedrijfspromotie via mailinglist
Bedrijfspromotie via social media
Naamgevend evenement
Co-sponsor evenementen

Bovenop het Fun pakket
krijgt u als Intermediate
sponsor een permanent
bord langs de speelvelden.
Ook bent u co-sponsor bij
de evenementen van Beach
Tennis Bonaire.

$500,-

$1000,-

Advanced

Het Advanced pakket is het
meest complete
sponsorpakket. Naast het
Intermediate pakket krijgt u
met dit pakket een extra
sponsorbord langs de
velden en krijgt u een
naamgevend evenement.
In overleg wordt uw bedrijf
jaarlijks gepromoot via de
mailinglist en social
media kanalen van Beach
Tennis Bonaire.

$1500,-

Beach tennis is de snelst
groeiende sport van Bonaire.
In slechts twee jaar tijd heeft
Beach Tennis Bonaire een
grote groep fanatieke spelers
opgebouwd. Door het
kosteloos aanbieden van
leenrackets en permanente
velden maakt Beach Tennis
Bonaire de sport toegankelijk
voor alle inwoners en
bezoekers van het
eiland. Om de sport
verder te laten groeien en
beschikbaar te houden voor
iedereen zijn sponsoren
essentieel.
Naast de standaard
pakketten zijn maatwerk
oplossingen mogelijk. We gaan
hierover graag met u in
overleg!

Sponsorbord
Het sponsorbord bevat alle logo's van de
sponsoren van Beach Tennis Bonaire. Dit bord is
permanent zichtbaar op de beach tennis locatie en
wordt gebruikt als achtergrond bij prijsuitreikingen.
Boarding
De boarding, voorzien van uw bedrijfslogo, wordt
rondom de velden geplaatst. Ieder bord heeft een
afmeting van 80 cm hoog en 240 cm breed.
facebook.com/beachtennisbonaire

Intermediate

Bedrijfspromotie
Beach Tennis Bonaire heeft een uitgebreide e-maildatabase en een grote groep
volgers op haar social media kanalen. Als advanced sponsor worden deze
middelen ingezet voor de promotie van uw bedrijf.
Evenementen
Evenementen kennen intermediate en advanced sponsoren. Als intermediate
sponsor bent u goed zichtbaar op toernooiaankondigingen. Als advanced sponsor
krijgt u een naamgevend evenement en ruime aandacht tijdens de
vooraankondigingen én het toernooi. Tevens kunt u een prijs beschikbaar stellen
voor de winnaars!
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