SPONSORVISIE: VOOR CLUBS EN SPONSORS MET VISIE

SponsorVisie helpt sportverenigingen die meer willen doen voor hun sponsors. Met SponsorVisie
vergroot de vereniging de tegenprestatie aan sponsors en genereert deze hiermee meer en
duurzamere sponsorinkomsten. SponsorVisie doet dit niet met een mooi verhaal, maar met
concrete oplossingen.
HET SPONSORPORTAAL EN NARROWCASTING
Het SponsorPortaal en de NarrowCasting zorgen ervoor dat sponsor worden interessanter is en
meer oplevert. Via een online platform krijgen sponsors de gelegenheid om zich aan de specifieke
doelgroep, de leden en toeschouwers van uw vereniging, te presenteren. Niet met een statische
uiting, maar met specifieke actiematige uitingen voor deze doelgroep.
Concreet houdt dit in dat de logo's van de sponsors op uw website en op de schermen in uw
clubhuis worden vervangen door actiematige uitingen, die de sponsors zelf op elk gewenst moment
kunnen aanpassen. Een sportzaak kan daardoor wekelijks een speciale aanbieding voor leden van
uw vereniging promoten (bijv. korting op sportschoenen) en een makelaar toont hier de nieuw in
de verkoop genomen woningen. De kans dat de sponsors hierdoor concreet omzet halen is vele
malen groter en het wordt daardoor nog interessanter om sponsor van uw vereniging te zijn.

DE SPONSORMAN
De SponsorMan helpt uw vereniging om meer voor uw sponsors te
doen. Zo stuurt hij namens uw vereniging meerdere keren per jaar
tips aan uw sponsors, maar hij helpt u ook. Hij helpt u de
bekendheid van de sponsormogelijkheden te vergroten bij leden,
sponsors en de omgeving van de vereniging. Daarnaast helpt hij u
heel concreet met sponsorwerving. Met slechts 30 minuten van uw
tijd per maand zorgt hij dat uw vereniging succesvol wordt met het
SponsorPortaal en de NarrowCasting.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ:
• Sponsor worden van uw vereniging wordt véél interessanter;
• Minder werk voor de vereniging;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeer interessante propositie voor (nieuwe) sponsors (bijv. lokale detaillisten);
Actieve ondersteuning van uw sponsors;
Professionele uitstraling;
Continue ondersteuning vereniging bij beheer en werving;
Meer aandacht voor de sponsors, minder werk voor uw club;
Informatievoorziening via schermen in clubhuis (NarrowCasting);
Voordelen voor leden (kortingsacties sponsors en Onzeclubwinkel);
Eigen ClubMarkt voor de leden;
Én extra inkomsten door door SponsorVisie aangedragen adverteerders;

• AL BESCHIKBAAR VANAF €250,- PER JAAR!

SponsorVisie • Hogehilweg 4 Amsterdam
info@sponsorvisie.nl • www.sponsorvisie.nl •

• Postbus 75795, 1070AT Amsterdam • 020-3080647
Bank 4666954 • BTW 8220.20.616.B.01 • KvK 34381173

JA, WIJ WILLEN HET KNVB-ARRANGEMENT GEBRUIKEN!
Naam vereniging
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mailadres
Websiteadres
Naam tekeningsbevoegde(n)

M/V

M/V

Geboortedatum tek.bevoegde(n)
Contactpersoon

M/V

E-mailadres
Mobiel nummer
Aantal leden

Aantal sponsors

LICENTIEKEUZE
1. BASISLICENTIE SPONSORPORTAAL KNVB-ARRANGEMENT
Een Licentie voor drie (3) jaar jaar tegen een jaarlijks te betalen licentievergoeding van € 250,- per jaar.




De eerste 5 sponsoraccounts vallen binnen de licentievergoeding;



Er dient minimaal 1 banner op de homepage van de vereniging geplaatst te worden voor uitingen
van de KNVB, Voetbalmedia en/of partners van deze partijen;

Per extra sponsor die in het systeem geactiveerd wordt, wordt jaarlijks € 50,- accountkosten in
rekening gebracht.

2. VOLLEDIGE LICENTIE SPONSORPORTAAL KNVB-ARRANGEMENT
Een Licentie voor drie (3) jaar tegen een jaarlijks te betalen licentievergoeding van € 600,- per jaar.
Hiervoor gelden ten opzichte van de Basislicentie de volgende aanvullende of afwijkende kenmerken:




Er worden geen jaarlijkse accountskosten per sponsor meer berekend;



Inclusief inregelen 5 nieuwe sponsors per jaar na oplevering (inregelkosten extra sponsors
eenmalig €20,-)**.

Inclusief inregelen maximaal 40 sponsors bij oplevering (inregelkosten extra sponsors eenmalig
€ 10,- per sponsor)*;

OPTIONEEL: NARROWCASTINGFACILITEIT VOOR € 350,- PER JAAR
De licentienemer geeft SponsorVisie toestemming de inloggegevens rechtstreeks aan haar sponsors te
verstrekken en hen per e-mail op de hoogte te houden van de mogelijkheden van het SponsorPortaal.
* Bij oplevering worden alle aangeleverde sponsors (alleen websiteadres noodzakelijk) in het SponsorPortaal geplaatst en er
worden inlogcodes voor deze sponsors verstrekt. Tot 40 sponsors is dit kosteloos. Hierboven wordt voor het inregelen eenmalig
een vergoeding van € 10,- per sponsor gevraagd.
** Per licentiejaar kunnen tot 5 extra sponsors kosteloos worden toegevoegd. Indien er meer sponsors dienen te worden
toegevoegd wordt op de volgende licentiefactuur eenmalig € 20,- per extra sponsor in rekening gebracht.
De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk
overeengekomen. Op de Licentie zijn de algemene voorwaarden van SponsorVisie van toepassing. Licentienemer verklaart
kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en gaat akkoord met de inhoud hiervan. De algemene
voorwaarden zijn terug te vinden op www.sponsorvisie.nl/knvb-arrangement.

Handtekening tekeningsbevoegde(n) Licentienemer:

Datum:

Voor akkoord SponsorVisie:

Datum:

Dit formulier dient geretourneerd te worden per e-mail op info@sponsorvisie.nl, of per post:
SponsorVisie, t.a.v. KNVB-Arrangement, Postbus 75795 1070AT Amsterdam.
U kunt ook de aanvraag digitaal invullen op www.sponsorvisie.nl/knvb-arrangement.

