ZOMERCOMPETITIE

juni - augustus 2017

PARTNERMOGELIJKHEDEN

HÉT ZAKELIJKE
VOETBAL- EN HOCKEYTOERNOOI IN
AMSTERDAM, ROTTERDAM & UTRECHT

KUNT U 3 VAN DEZE 4 VRAGEN MET JA
BEANTWOORDEN?
• Bestaat uw doelgroep met name uit sportieve professionals tussen de 25 en 45 jaar?
• Wenst u zaken te doen met de topbedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht?
• Wilt u graag uw naamsbekendheid versterken in deze steden en hun achterland?
• Geeft u uw bedrijf graag een sportief & maatschappelijk imago?

Dan moet u partner worden van de 11e editie van de Zomercompetitie!
De Zomercompetitie is hét voetbal- en hockeytoernooi voor zakelijk Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en
omstreken. Met ruim 160 bedrijfsteams en meer dan 1.000 deelnemers is de Zomercompetitie het grootste
meerdaagse zakelijke sportevenement in Nederland in de maand juni & juli! Kortom, een begrip in Amsterdam en ook in Rotterdam en Utrecht niet meer weg te denken uit de kalender van de sportieve professional.
GOED DOEL
Naast sport, ontspanning en netwerken is het maatschappelijke aspect van de Zomercompetitie minstens
zo belangrijk. Ook dit jaar gaan we weer op zoek naar een project dat sport promoot en stimuleert in delen
van de wereld waar dit een stuk minder vanzelfsprekend is dan in ons land. Kortom, een partnership met de
Zomercompetitie is een maatschappelijke bijdrage!
PARTNER MOGELIJKHEDEN
In deze partnerbrochure zetten wij de mogelijkheden uiteen die de Zomercompetitie biedt voor haar
partners. Er zijn verschillende hospitality mogelijkheden waar u als partner van de Zomercompetitie op
kunt inhaken met uw eigen activiteiten en communicatie, maar uiteraard denken wij graag met u mee om uw
boodschap zo effectief mogelijk over te brengen!

PARTNERSHIP: DE VOORDELEN OP EEN RIJ!
De Zomercompetitie (ZC) is dé voetbal- en hockeycompetitie voor bedrijven in
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht! Al ruim 10 jaar lang is de ZC een begrip op de
zakelijke sportieve kalender. Van 16 teams in 2007 is de ZC uit- gegroeid tot bijna
180 teams in 2016 in liefst 3 verschillende steden. De verwachting is dat er dit jaar
nog meer bedrijven zullen deelnemen!
De ZC biedt bedrijven uit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht een unieke kans om hun
product of dienst onder de aandacht van een actieve & ondernemende doelgroep
te brengen en tevens de naam van uw bedrijf een sportief imago te geven.
• Effect van herhaling: de ZC telt maar liefst 20 speeldagen!
• Per speeldag gemiddeld 400 personen aanwezig
• Doelgroep: jonge hoogopgeleide professionals (25-45 jaar)
• U creëert een sportief imago voor uw bedrijf
• U verbindt zich aan een goed doel
• Amsterdam, Rotterdam & Utrecht!

OOK PARTNER WORDEN?

UW MOGELIJKHEDEN VOOR 2017:
Premium
€ 10.000.-

Gold
€ 5.000.-

Silver
€ 2.500.-

Naamgeving

Verbinding naam aan Zomercompetitie (i.e. “Uw bedrijf
Zomercompetitie 2017”)*

ja

nee

nee

Associatie

Gebruik logo en beelden/foto’s Zomercompetitie

ja

ja

ja

Exposure

Branding: vlaggen, banieren langs velden, in de goals
en eigen initiatieven **

volledig

volledig

gelimiteerd

Communicatie

Website, nieuwsbrief, flyers en posters

ja

ja

ja

Deelname

Inschrijven team voor voetbal/hockey

ja

nee

nee

MVO

Associatie met ons Goede Doel

ja

ja

ja

On site

Hospitality event op locatie, actieve promotie op
wedstrijddagen

4x

1x

nee

DM

DM actie naar alle deelnemers Zomercompetitie

ja

ja

ja

Veld

Sponsoring veld: het toegewezen veld krijgt de naam
van uw bedrijf

ja

ja

nee

* Slechts één bedrijf kan zijn naam verbinden aan de Zomercompetitie!
** Partner is zelf verantwoordelijk voor materialen
NB: alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Uiteraard staan wij open voor alternatieve vormen van partnership.
U kunt hierover contact opnemen met Maarten Tuininga: info@zomercompetitie.com of bel naar 06-38824408.
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