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CivitasBeachtoernooi
Ook dit jaar organiseert volleybalvereniging Civitas het meerdaagse
beachvolleybaltoernooi!
Wat ooit begon op de parkeerplaats van Stadion De Koel is uitgegegroeid tot een
uniek sportevenement op een prachtige strandlocatie in Venlo.

Het beachvolleybalevenement heeft een meerdaagse opzet, waarin vooral op basis
van gezelligheid en verschillende niveaus wordt gespeeld. De populariteit van ons
toernooi blĳkt uit de groei: van 76 teams (300 sporters) in 1998 naar 350 a 400 teams
(2000 sporters) in de laatste jaren.

Naast het sporten wordt er uiteraard ook dit jaar weer ruimschoots gezorgd voor
vermaak voor groot en klein en zal ook de broodnodige verzorging van de inwendige
mens weer volop aanwezig zĳn.

Om hiervoor een zo breed mogelĳk financieel draagvlak te creëren, hebben wĳ
sympathieke sponsorpakketten samengesteld onder het motto “voor elk wat wils”.
Gezien de aandacht die de media besteden aan dit evenement (social media, maar
waar mogelĳk ook dag- en weekbladen en lokale radio en televisie) en het verwachte
aantal bezoekers, is dit een uitstekende gelegenheid om uw bedrĳf te promoten.

Vanzelfsprekend dragen ook wĳ als organisatie op tal van manieren zorg voor een
maximale exposure van uw bedrĳf. Tenslotte levert u een bĳdrage aan de
instandhouding van een groot(s) sportevenement in Venlo.

Wĳ hopen dat wĳ u enthousiast kunnen maken voor onze sponsormogelĳkheden.
Binnenkort nemen wĳ contact met u op om verdere afspraken te maken.

Wĳ rekenen op uw steun.

Met vriendelĳke groet,
Volleybalvereniging
Civitas Venlo
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CommerciëledeelnamemogelijkhedenCivitasBeach

CivitasBeachEventsponsor €3.000,00

• De gehele periode(3) is uw bedrĳfsnaam verbonden aan het Civitas beachtoernooi

• In alle communicatie is uw bedrĳfsnaam verbonden aan het Civitas beachtoernooi

• In overleg kunnen aan uw organisatie gelieerde teams gratis inschrĳven.

• Inclusief 250 consumptiebonnen

• Vermelding op beach.civitasvenlo.nl

• Mogelĳkheid tot het inrichten van een bedrĳfslounge hoek(2)

• Mogelĳkheid tot het ophangen van twee reclame/promotie banners(2)

• Leden van Civitas Business Club ontvangen €150,00 korting

Civitas Beach Dagsponsor €2.000,00

• De gehele dag is uw bedrĳfsnaam verbonden aan het Civitas beachtoernooi

• Uw organisatie maakt de gehele dag gebruik van de Venlose Beach

• 60 tot 90 aan uw organisatie gelieerde teams kunnen deze dag gratis inschrĳven.

• Inclusief 150 consumptiebonnen

• Vermelding op beach.civitasvenlo.nl

• Mogelĳkheid tot het inrichten van een bedrĳfslounge hoek(2)

• Mogelĳkheid tot het ophangen van twee reclame/promotie banners(2)

• Leden van Civitas Business Club ontvangen €150,00 korting
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•

CivitasBeachAvondsponsor €1.000,00
• De gehele avond(3) is uw bedrĳfsnaam verbonden aan de Civitas Beach dag

• Uw organisatie maakt de gehele avond(3) gebruik van de Venlose Beach

• Aan uw organisatie gelieerde teams kunnen deze avond 64 teams gratis
inschrĳven.

• Inclusief 100 consumptiebonnen

• Vermelding op beach.civitasvenlo.nl
•

Mogelĳkheid tot het inrichten van een bedrĳfslounge hoek (2)

• Mogelĳkheid tot het ophangen van twee reclame/promotie banners (2)

• Leden van Civitas Business Club ontvangen€150,00 korting

(2) = Gedurendehet gehele 10-daagse evenement
(3) = Uitgezonderd indien deze dag reeds is vastgelegd door een CivitasBeach Dagsponsor.
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Commerciële communicatiemogelijkheden

Civitas beachtoernooi

CivitasBeachMediasponsorA €400,00

• Mogelijkheidtot hetpermanentinrichtenvaneenbedrijfsloungehoek

• Mogelijkheidtot hetophangenvantweereclame/promotiebanners

• Inclusiefdeelname metéénteamaanhetbedrijventoernooi

• LedenvanCivitasBusiness Club ontvangen €100,00 korting

• Vermeldingop beach.civitasvenlo.nl

CivitasBeachMediasponsorB €300,00

• Mogelijkheidtot hetophangenvantweereclame/promotiebanners

• Inclusiefdeelnamemetéénteamaan hetbedrijventoernooi

• LedenvanCivitasBusiness Club ontvangen€100,00 korting

• Vermeldingop beach.civitasvenlo.nl

CivitasBeachVeldsponsor(max.16) €200,00

• Degeheletoernooiperiode zal éénvande velden uw bedrijfs- oforganisatienaam dragen.

• Bedrijfsnaamenlogovermeldingophetterras aandeVeldsponsorenkolom

• Inclusiefdeelnamemet éénteam aan hetbedrijventoernooi

• Mogelijkheidtot hetophangenvanéénreclame/promotiebanner

• Vermeldingop beach.civitasvenlo.nl

CivitasBeachBalsponsor(max.16) €100,00

• Degehele toernooiperiode zal éénvande speelballen uw bedrijfs- oforganisatienaam dragen.

• Bedrijfsnaamenlogovermeldingophetterras aande Balsponsorenkolom

• Vermeldingop beach.civitasvenlo.nl
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Civitas BeachSponsor €75,00

• De gehele toernooiperiode zal uwbedrĳfs- of organisatienaam& logo vermeldworden
op de sponsorwand

• Vermelding op beach.civitasvenlo.nl

CivitasBeachOnline Sponsor € 50,00

• Vermelding op beach.civitasvenlo.nl

Uitvoering reclamebord wordt verzorgden gecontroleerd door Civitas.

Alle genoemde bedragen zĳn exclusiefontwerp-, materiaal-, fabricage- en plaatsingskosten.

Alle genoemdebedragen zĳn vrĳgesteld van BTW.

6


