
Zaakvoerder/contactpersoon:

Naam bedrijf/winkel: 

Adres: 

Telefoon: BTW:

E-mail: Website:

www.gympies.be info@gympies.be 015 55 59 61De Gympies 
Keerbergen vzw

Sponsorovereenkomst 
Sponsoring voor 2020

PARTNERSHIPS

Bronze Partnership € 500 O

Silver Partnership € 1.000 O

Golden Partnership € 1.500 O

Diamond Partnership € 2.500 O

Handtekening sponsor
Naam: .......................................................

Handtekening clubafgevaardigde
Naam: .......................................................

PRO
FESSIO

N
AL

Brevettendag
11 & 14 maart
+900 jeugdleden kunnen 
voor het oog van de jury en 
supporters een diploma en 
medaille behalen.

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

Grafisch
De Gympies Keerbergen 
vzw maakt de drukwerken, 
boarding, projecties, 
posts enz. U bezorgt een 
advertentie en/of logo in hoge 
resolutie en eventueel info of 
beeldmateriaal voor de posts 
op Facebook en Instagram.

Betaling

O   Cash
 of
O   Bankoverschrijving op 
IBAN BE58 9796 4303 0179

  TEXTIEL

WINACTIE GYMPIES-GYMNOVACUP

Unieke tombolaprijs ter waarde van min. € 250. Trekking & uitreiking tijdens finale.

• T-shirts als aandenken van het Turnkamp in april 
Bedrukking T-shirts met uw logo, als aandenken voor  
gymnasten en trainers van het turnkamp (100 stuks)

€ 500 O

• Crew-polo's
Bedrukking polo's met uw logo, gedragen op alle 
activiteiten van de club: Turnshow, Brevettendag, 
Molenfeesten, Gympies-Gymnovacup (200 stuks)

€ 1.000 O

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

GYMPIES-GYMNOVACUP SPECIAL (intekenen voor 15 oktober)

•

4 gereserveerde zitplaatsen in de VIP-zone

•

2 VIP-kaarten voor Dinner & Dance

•

Advertentie in het programmaboekje (600 ex.)

•
Projectie logo op de verschillende digitale scoreborden

•

Logo op de boarding tijdens het evenement (50x100 cm)
€ 300 O

BREVETTENDAG SPECIAL (intekenen voor 15 februari)

€ 250 O

Advertentie in het diplomaboekje (900 ex.)
Logo op de boarding tijdens het evenement (50 x 100 cm) 
Projectie logo op verschillende schermen tijdens het evenement 
Logo op placemats
Aanbieding aperitief

•
•
•
•
•

O




