
Zaakvoerder/contactpersoon:

Naam bedrijf/winkel: 

Adres: 

Telefoon: BTW:

E-mail: Website:

www.gympies.be info@gympies.beDe Gympies 
Keerbergen vzw

Sponsorovereenkomst
Sponsoring voor 2021

PARTNERSHIPS

Bronze Partnership € 500 O

Silver Partnership € 1.000 O

Golden Partnership € 1.500 O

Diamond Partnership € 2.500 O

Verklaren op ...... /....... / ....... deze sponsorovereenkomst aan te gaan. 

Handtekening sponsor

Naam: ..................................................

Handtekening clubafgevaardigde

Naam: ..................................................

BREVETTENDAG SPECIAL (intekenen voor 15 april)
• Advertentie in het diplomaboekje (900 ex.)
• Logo op boarding tijdens het evenement

(50x100cm)
• Projectie logo op verschillende schermen tijdens

het evenement
• Aanbieding aperitief

€ 250 O

GYMPIES GYMNOVACUP SPECIAL (intekenen voor 1 oktober)
• Advertentie in programmaboekje
• Projectie logo op de verschillende digitale score-

borden
• Logo op de boarding tijdens het evenement

(50x100cm)
• 4 gereserveerde zitplaatsen in de VIP-zone
• 2 VIP-kaarten voor Dinner & Dance

€ 300 O

Brevettendag
1 & 2 mei
+900 gympies-leden kun-
nen voor het oog van de 
jury en supporters een di-
ploma en medaille behalen.

Gympies GymnovaCup
13 & 14 november
Organisatie internationale 
turnwedstrijd van top-
niveau met deelname van 
teams uit 15-tal landen.

Grafisch
De Gympies Keerbergen 
vzw maakt de drukwerken, 
boarding, projecties, posts 
etc. U bezorgt een adver-
tentie en/of logo in hoge 
resolutie en eventueel info 
of beeldmateriaal voor de 
FB-posts.

Betaling

O   Cash

O   Overschrijving op  
IBAN BE58 9796 4303 0179

015 55 59 61

Professional



Sponsormogelijkheden

Uw advertentie/logo in het lnfoboekje voor de leden: A5-formaat, kleurendruk, 1.500 exemplaren

Uw logo op 2 websites (gympies.be en gymnovacup.eu) met 1.044 bezoekers per maand 

Reclameposts op Facebook (2.350 volgers) en lnstagram

Uw logo op display aan de gymzaal tijdens elke training

Algemeen

Brevettendag (mei)

Uw advertentie/logo in het diplomaboekje: A5-formaat, kleurendruk, 900 exemplaren

Gympies-GymnovaCup (november)

Uw logo/advertentie in het programmaboekje: A5-formaat, kleurendruk, 600 exemplaren 

Uw logo vermeld op de VIP-uitnodigingen

Uw logo op affiches: formaten A3, A2, A1, kleurendruk, 750 exemplaren

Uw logo op reclameflyers: A5-formaat, kleurendruk, 2.500 exemplaren

Projectie van uw logo op de verschillende digitale scoreborden 

Uitnodiging om de wedstrijd bij te wonen in de VIP-bar 

Uitnodiging voor het slotfeest, een Dinner & Dance

Uw logo op de inkomtickets en VIP-tickets: DIN LANG-formaat, kleurendruk, 2.500 exemplaren 

Uw logo op de boarding op de wedstrijdvloer: 100x50cm

Uw logo in beeld bij de live streaming online

Uw logo op de sponsorwall / podium

Uw logo in onze startbrochure: drieluik in kleurendruk, verspreid op 7.000 exemplaren

Uw logo op onze digitale nieuwsbrieven (maandelijks)

Uw logo op onze mails

Permanent reclamedoek op de sportsite (gymzaal, grote zaal van de sporthal of hockeyveld)

Uw logo op gedrukte brieven & flyers (10x per jaar, oplage telkens 1.500 exemplaren)

Uw logo op de boarding: 100x50cm

Projectie van uw logo op verschillende schermen in de gymzaal tijdens het evenement

Gratis aperitief op de brevettendag

Fles wijn of cava tijdens Dinner & Dance
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Uw logo op onze mails

Permanent reclamedoek op de sportsite (gymzaal, grote zaal van de sporthal of hockeyveld)
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Bronze Silver Gold Diamond

€ 500 € 1.000 € 1.500 € 2.500

4 6 8 10

2 4 6 8

1 1 2

1 2 3

S M L XL

S M L XL

S M L XL



Reclame en communicatie
Uw bedrijf in beeld

Logo in Startbrochure, 
verspreid in hoge oplage 
(min. 7.000 ex.) 
Vanaf Zilver

Voorbeeld reclame op Facebook: fotocompilatie
met tevoeging van de sponsorlogo’s (vanaf Brons)

Permanente reclamedoeken in de grote zaal 
sporthal of aan het hockeyveld (vanaf Zilver)

Sponsorwall Gympies-GymnovaCup. 
Vanaf Brons.

Boarding tijdens onze evenementen, vanaf Brons.

Event-drukwerk met vermelding van 
sponsors. Flyers, affiches en brieven vanaf 
Brons, tickets vanaf Zilver.

Advertentie in onze boekjes, kwalitatief
drukwerk in kleur, 3 publicaties met totale
oplage van 3.000 ex.
Vanaf Brons


