Atletiekvereniging Hanzesport zoekt sponsoren
Bij Hanzesport komen sportiviteit en sociale verantwoordelijkheid op een
positieve wijze bijeen.
Dat maakt onze club tot een ideaal medium voor sponsor-activiteiten.
Je afficheert je met de oudste sport ter wereld die mensen jong houdt en we
hebben jou als sponsor hard nodig!

Groot bereik:
Vitaal Hanzepark

Per oktober 2022 opent Vitaal Hanzepark:
een open park met sportmogelijkheden voor jong en oud!
een multicourt
een jeu de boules-baan
en diverse toestellen
De velden van voetbalvereniging AZC en onze atletiekvereniging
worden gecombineerd. Daarbij wordt onze kantine overdag
opengesteld voor de bezoekers.
En dat vergroot het bereik en daarmee het effect
van uw sponsoring!
Atletiekvereniging Hanzesport
Deventerachterpad 1 / 7203 AW Zutphen / 0575 – 514 909 / www.hanzesport.nl

Veel sponsor-mogelijkheden
Wij zijn blij met alle vormen van sponsoring van onze club.
Hieronder enkele opties én een instap-aanbod tot 01-01-2023.
prijs

geldig

Banner op de website én in de nieuwsbrief

€ 100

1 jaar

Reclamebord rond de baan of bij Vitaal Hanzepark*

€ 100

1 jaar

Een combi van banner & bord

€ 150

1 jaar

Instap-aanbod 2022: combi van banner & bord 2023 t/m 2025

€ 350

3 jaar

Naamgever van een wedstrijd-onderdeel bij de City Hanzeloop of
de Achtkastelenloop, naamgever van de Grote Veldloop
of maandelijkse Coopertest

varieert
van € 100
tot € 1.500

1 jaar

Sponsoring op maat?

* exclusief productiekosten die naar
verwachting eenmalig € 60 of € 140 zijn
(bij extra materiaal- en printkwaliteit);
productie zelf regelen (waarbij
Hanzesport de relevante verwijzingen
doorgeeft)

Natuurlijk zijn er ook combinaties van sponsoring mogelijk of bijdragen in natura of heb je zelf misschien
ideeën. Neem contact op via sponsoring@hanzesport.nl, dan bekijken
we samen hoe we tot een mooie samenwerking kunnen komen.
scan de code voor meer informatie
én het volledige aanbod op
www.hanzesport.nl/sponsoring
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