
Sponsoring TC Ten Hoeve

www.tctenhoeve.be



Jaarlijkse activiteiten
 - Interclub (+- 100 bezoekers/ dag)

 - Clubdag (220 deelnemers)

 - Mannen v.d. Middag 
 - Enkel- en jeugdtornooi (353 deelnemers, +- 1500 bezoekers)

 - Dubbeltornooi (638 deelnemers, +- 2300 bezoekers)

 - Clubkampioenschap
 - Petanque XXL (35 ploegen)

 - Woensdag = Dubbelavond

Ten Hoeve fact’s (2017)
Amusante tennisclub
8 tennisvelden (7 verlicht)

Tennisschool
486 leden (sep 2017)

Eetcafé (ook voor niet-leden)

www.tctenhoeve.be
750 bezoekers/ maand

286 volgers
386 bereik



+

Sponsor Bronze (€ 150) 

Inbegrepen in dit pakket:

 - Spandoek ( 300 x 90 cm) terrein 2-8
 - Logo op digitaal scherm in het Eetcafé
 - Logo op de website

Opties:

 - Mogelijkheid organisatie teambuilding

 - Lidgeld in sponsoring integreren
  (Waarde van lidgeld + € 10 p.p.)

 - Aanvulling sponsoring op maat

 Spandoek specificaties ...

   - Aangeleverd door sponsor

   - Afmetingen 300 x 90 cm, ringen 50 cm

   - Aangemaakt door TC Ten Hoeve

 -> + € 50 (ontwerp aangeleverd)

 -> + € 75 (ontwerp door de club)

 Bestandspecificaties (CMYK, afloop 6mm, JPEG of PDF)



Sponsor Silver (€ 300) 

 Spandoek specificaties ...

   - Afmetingen 300 x 90 cm, ringen 50 cm

   - Verplicht aangemaakt door TC Ten Hoeve

 -> + € 50 (ontwerp aangeleverd)

 -> + € 75 (ontwerp door de club)

  Bestandspecificaties
   - CMYK, afloop 6mm, JPEG of PDF

Inbegrepen in dit pakket:

 - Spandoek (300 x 90 cm) op terrein 1 (Centre court)

 - Logo op digitaal scherm in het Eetcafé
 - Logo op placemat (tijdens jaarlijkse activiteiten)

 - Logo op de website

Opties:

 - Mogelijkheid organisatie teambuilding

 - Lidgeld in sponsoring integreren
  inclusief 1 lid (volw)  = Totaal € 400
  inclusief 2 lid (volw)  = Totaal € 500
  inclusief Fam, Abo  = Totaal € 625
  Lidgeld kinderen te bespreken

 - Aanvulling sponsoring op maat



Sponsor Gold (€ 600) 

 Spandoek specificaties ...

   - Afmetingen 300 x 180 cm, 50 cm

   - Verplicht aangemaakt door TC Ten Hoeve

 -> GRATIS (ontwerp aangeleverd)

 -> € 25 (ontwerp door de club)

  Bestandspecificaties
   - CMYK, afloop 6mm, JPEG of PDF

Inbegrepen in dit pakket:

 - Spandoek (300 x 180 cm) op terrein 1 (Centre court)

 - Logo op digitaal scherm in het Eetcafé
 - 500 bierviltjes met logo (aangeleverd door TC Ten Hoeve)

 - Groot logo op placemat (tijdens jaarlijkse activiteiten)

 - Groot logo op de website

Opties:

 - Mogelijkheid organisatie teambuilding

 - Lidgeld in sponsoring integreren
  inclusief 1 lid (volw)  = Totaal € 700
  inclusief 2 lid (volw)  = Totaal € 800
  inclusief Fam, Abo  = Totaal € 900
  Lidgeld kinderen te bespreken

 - Aanvulling sponsoring op maat



Sponsor Op maat ...

Pakket op maat ...

 - Graag stellen we een pakket op maat voor u 
    samen na een kennismakend gesprek. 

  bv. Hoofdsponsor, tornooisponsor, ...

 - Een facebookpost     ( € 50)
 - Een publicitaire mail aan onze leden ( € 150)
 - 500 bierviltjes met je logo   ( € 150)
 - een extra spandoek (terrein 2-8)  ( € 100)
 - een extra spandoek (terrein 1)   ( € 250)

Extra opties ...



Teambuilding @ Ten Hoeve

Als sponsor van TC Ten Hoeve bieden we je een succesformule om 
vrienden of medewekers voordelig kennis te laten maken met 
tennis op TC Ten Hoeve. 

Inbegrepen in dit pakket:

 - 1u tennisinitiatie o.b.v. opgeleide lesgevers
 - 1u vrij spelen

 - Menu* (Aangeboden in Eetcafé):
  - Aperitief bij ontvangst
  - Voorgerecht
  - Hoofdgerecht
  - Dessert of koffie

 Te nemen voor minimaal 8 personen.
  * Mogelijkheid om menu aan te passen tegen meerprijs 

 € 40 per persoon




