
RECLAMEMOGELIJKHEDEN

TENNISVERENIGING GENNEP



Doe mee met TVG

 Laat uw bedrijf zien op het complex van 
 Tennisvereniging Gennep

Tennisvereniging Gennep wil graag op een professionele manier omgaan met sponsoring. 
In deze folder bieden wij u de diverse reclamemogelijkheden aan waar u op ons fraaie park 
gebruik van kunt maken.

Ons tennispark is gelegen aan de Kalboerstraat in Gennep en beschikt over 5 kunstgras-
banen, een tennismuur, een speelruimte voor kinderen en een professionele kleed-/annex 
horeca-ruimte met groot buitenterras. Een prachtig complex waar jaarlijks vele 
tennisliefhebbers uit de regio kunnen genieten van de tennissport.

Uw maatschappelijke betrokkenheid stellen wij zeer op prijs en daarom hopen wij u als 
sponsor te mogen verwelkomen op ons park.

    DE MOGELIJKHEDEN

Reclamebord
Tegenover de kantine en het buitenterras wordt uw reclamebord zichtbaar geplaatst in een 
van onze reclamestellages. Het bord heeft een afmeting van 150 x 50 cm en kan worden 
voorzien van uw logo en bedrijfsgegevens. De kosten bedragen 175 euro per jaar met een 
minimale contractduur van 3 jaar.



HIER UW LOGO

Winddoek
Op het hekwerk van onze tennisbanen heeft u de mogelijkheid een winddoek te sponsoren 
met een afmeting van 12 x 2 meter.
Alle doeken worden aangebracht in onze clubkleuren, wat inhoudt dat uw doek een blauwe 
kleur heeft voorzien van uw bedrijfslogo in wit. De kosten bedragen 450 euro per jaar met 
een minimale contactduur van 3 jaar.

Sponsorzuil
Op een prominente plaats op ons 
park staat een fraaie sponsorzuil 
welke kan worden voorzien 
van uw bedrijfslogo. Iedereen 
die onze tennisbanen betreedt 
zal uw bedrijfslogo kunnen 
aanschouwen. 
De beschikbare ruimte voor uw 
reclame betreft 40 x 30 cm. 
De kosten bedragen 100 euro 
per jaar met een minimale 
contractduur van 3 jaar.



Bij alle uitingen van uw bedrijfsnaam wordt er gebruik gemaakt van  professionele 
ondersteuning vanuit de club. In overleg met u worden de mogelijkheden verkend en 
zult u altijd vooraf een proef ontvangen ter beoordeling.

Informatie
Heeft deze folder uw aandacht getrokken en bent u geïnteresseerd in een van de reclame-
mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met een van onderstaande leden.

Pascal Gisbers  06 22 505 671
Luuk Arts   06 22 429 774
Niek Spanjers  06 42 296 613
Harm van de Ven  06 13 475 293
Gwen Zwollo  06 19 645 460

Club van 50
Aan de wand in onze kantine 
hangt een sponsorbord van onze 
‘Club van 50’.
Een club van 50 ondernemers 
die onze tennisvereniging een 
warm hart toedraagt en hier hun 
naam op het bord laat prijken. 
Het formaat van uw bedrijfsnaam 
betreft 15 x 10 cm. De kosten 
bedragen slechts 50 euro per jaar 
met een minimale contractduur 
van 3 jaar.

Baannummering
Elk van onze 5 tennisbanen heeft een eigen nummer. Deze 
nummering is zichtbaar op 2 borden welke aan het hekwerk 
worden bevestigd, zodat voor iedereen herkenbaar is op 
welke baan hij of zij gaat spelen. U bent in de gelegenheid 
om zo’n baannummering te sponsoren. Uw bedrijfslogo 
wordt dan zichtbaar geplaatst onder het nummer van de 
desbetreffende baan. De kosten bedragen 100 euro per jaar 
(voor 2 borden) met een minimale contractduur van 3 jaar.

Hoofdsponsor
Bij Tennisvereniging Gennep heeft u ook de mogelijkheid om hoofdsponsor te worden, 
bijvoorbeeld van een toernooi of middels een andere reclame-uiting. Indien u hierin 
geïnteresseerd bent zullen wij samen met u een passende bedrijfssponsoring onderzoeken.

HIER UW LOGO

CLUB VAN 50


