
SPONSOR WORDEN? DAT KAN!

EXTRA ACTIVITEITEN EN AANDACHT TIJDENS HET LUSTRUMJAAR 2020 

Opvallen
bij de grootste en gezelligste

tennisvereniging van Amsterdam
BEKIJK DE SPONSORPAKKETTEN 

VAN T.V. TIE-BREAKERS



• nog wel wat bekender wordt en wat positieve aandacht kan gebruiken?
• opvalt bij een van de grootste en gezelligste tennisverenigingen van Amsterdam 

die in 2020 25 jaar bestaat?
• geassocieerd wordt met het sterke merk Tie-Breakers, met tennis op hoog 

niveau en/of met recreatief tennis?
Of ben je gewoon trots op Tie-Breakers en draag je de club een warm hart toe?

Dan kan een partnership 
in de vorm van een 
sponsor overeenkomst 
met T.V. Tie-Breakers 
interessant zijn!

Sponsorpakketten
T.V. Tie-Breakers

•  1 reclamebord op baan 2 of 9
 breed 2m x hoog 0,8m
•  Banner op de homepage van de 

website met url link naar eigen 
website

•  Banner op afhangbord

De kosten van dit pakket bedragen
€ 450,- per jaar.

Deze investering is exclusief 
eenmalige productiekosten van 
€ 225,- excl. BTW

•  1 winddoek
 breed 13m x hoog 2m
•  Banner op de homepage van de 

website met url link naar eigen 
website

•  Banner op afhangbord

De kosten van dit pakket bedragen 
€ 600,- per jaar.

Deze investering is exclusief 
eenmalige productiekosten van 
€ 375,- excl. BTW

Sponsorpakket
All court

Sponsorpakket
Center court

CIC CIC

CIC
ROJO

Schoonspoeler
Van Diepen 

Van der Kroef Advocaten Appelsap

ALS

Licht & Meubels 

Garritzen

Wil je dat jouw bedrijf, product of merk:

Beschikbare plekken

 Sponsorpakket All court
 Winddoek

  Sponsorpakket Center court
  Reclamebord



SPONSOR ACTIE
Snelle beslissers ontvangen 

het eerste jaar 10% korting op een 
sponsorpakket. 

BIJ AANMELDING VOOR 1 JANUARI 2020.

Goed om te weten
Overeenkomsten tussen club en sponsor worden in principe voor 3 jaar 
aangegaan.

Meer weten?
Schiet Robbert Schmidt, onze verenigingsmanager, even aan voor het maken van 
een afspraak. Of bel hem: 06 - 54 36 00 00. Mailen kan ook: robbert@tiebreakers.nl. 
Meer informatie is ook te vinden op onze nieuwe website www.tiebreakers.nl 
onder sponsoring.


