
Sponsormogelijkheden
2020



Sponsorpakketten

PAKKET 1
• 3 mtr bord op veld y/z

narrowcasting
vermelding website middels banner/LISA

• Premium pakket (bord op veld x) + 50,-

PAKKET 2
• 6 mtr bord op veld y/z

narrowcasting
vermelding website middels banner/LISA

• Premium pakket (bord op veld x) + 100,-

PAKKET 3
• 9 mtr bord op veld x

narrowcasting
vermelding website middels banner/LISA

• Max. drie borden per veld, mits beschikbaar

Andere mogelijkheden en wensen zijn bespreekbaar met het sponsorteam.
Prijzen zijn excl. btw, per jaar, voor een periode van 3 jaar. Inclusief eenmalige beletteringskosten. Bord blijft eigendom van de vereniging.

325,-

475,-

850,-



Sponsorpakketten

PAKKET 4
• Veldsponsoring veld y
• Officiële veldnaam verandert in uw bedrijfsnaam,

welke op alle uitingen terugkomt waaronder            
wedstrijdschema op LISA en website (te zien bij alle 
thuisspelende en te ontvangen teams)
• Boarding tussen de dugouts (ca.12mtr) achter doel
• Meshdoek voorzien van uw naam/logo, 5x5 mtr (grijs/wit)
• Narrowcasting/vermelding website middels banner/LISA

PAKKET 5
• Veldsponsoring veld z
• Officiële veldnaam verandert in uw bedrijfsnaam,

welke op alle uitingen terugkomt waaronder            
wedstrijdschema op LISA en website (te zien bij alle 
thuisspelende en te ontvangen teams)
• Boarding tussen de dugouts (ca.18mtr) 
• Meshdoek voorzien van uw naam/logo, 5x5 mtr (grijs/wit)
• Narrowcasting/vermelding website middels banner/LISA

Andere mogelijkheden en wensen zijn bespreekbaar met het sponsorteam.
Prijzen zijn excl. btw, per jaar, voor een periode van 3 jaar. Inclusief eenmalige beletteringskosten. Bord blijft eigendom van de vereniging.

5000,-

6500,-



Sponsorpakketten

PAKKET 6
• Veldsponsoring veld x
• Officiële veldnaam verandert in uw bedrijfsnaam,

welke op alle uitingen terugkomt waaronder            
wedstrijdschema op LISA en website (te zien bij alle 
thuisspelende en te ontvangen teams)
• Boarding tussen de dugouts (ca.20 mtr)
• Meshdoek voorzien van uw naam/logo, 5x5 mtr (grijs/wit)
• Narrowcasting/vermelding website middels banner/LISA

Andere mogelijkheden en wensen zijn bespreekbaar met het sponsorteam.
Prijzen zijn excl. btw, per jaar, voor een periode van 3 jaar. Inclusief eenmalige beletteringskosten. Bord blijft eigendom van de vereniging.

7500,-

6500,-
TENUE SPONSORING
• Shirt sponsoring + pakket 1 = 500,-

Dit betreft uiting op borst thuisshirt

• Dit is aan te vullen met 2x mouw à 75,- en broek/rokje à 75,-

• Meerdere promotie uitingen per shirt mogelijk 

va.

500,-



Heb je zelf een leuk idee of speciale wens voor sponsoring? 

Laat het ons weten via sponsoring@mhc-liberty.nl

Sponsorcommissie MHC-Liberty

http://mhc-liberty.nl



