
SponSormogelijkheden 
bij emoS

r.k.s.v. EMOS is een gezonde 
amateurvoetbalvereniging in Enschede-
Noord met een zeer goede naam in de 
regio. Het eerste team speelt 4e klas 
KNVB en de vereniging heeft teams in alle 
leeftijdscategorieën bij zowel de jongens als de 
meisjes. EMOS kenmerkt zich en staat bekend 
als een club voor de breedte, familiair en met 
oog voor iedereen en onze jeugdspelers in 
het bijzonder. Daarnaast organiseert EMOS 
tal van maatschappelijke activiteiten voor de 
wijken in en om haar complex in Enschede.

Voor bedrijven biedt EMOS een platform 
om zich te presenteren aan leden, familie, 
vrienden en bezoekende verenigingen. Op de 
zaterdagen is er programma van 9:00 uur ’s 
ochtends tot 17:00 in de middag waarbij het 
complex doorlopend bezocht wordt door 
600 tot 800 bezoekers. Op de zondag zal dit 
200 tot 500 bezoekers zijn op de dagen dat 
het eerste elftal respectievelijk uit dan wel 
thuis haar wedstrijd speelt.

Met een sponsoruiting stelt EMOS haar 
sponsor in staat om zich te presenteren 
aan de grote hoeveelheid bezoekers door 
bezoekende verenigingen en via de website. 
Daarnaast wordt met de sponsorbijdrage 
de vereniging gesteund in het organiseren en 
onderhouden van alle EMOS-activiteiten. 

Iedere teamsponsor wordt door middel van 
een nieuwsbericht op de website voorgesteld 
en krijgt een permanente vermelding op de 
sponsorpagina van de website. Daarnaast 
wordt het bedrijfslogo op de hoofdpagina 
van de website getoond onder het „Onze 
sponsors“ kopje.

Balsponsoring

•	 Sponsoring van de wedstrijdbal voor een 
competitie of  bekerwedstrijd. €75,- per 
wedstrijd.

De sponsor wordt vermeld in het 
programmaboekje en bij aanvang van de 
eerste en tweede helft vermeld door de 
omroeper. Op de dag van de wedstrijd 1 dia 
vermelding op de infoschermen.

infoschermen
•	 Afspeellijst: duur  2:30

•	 Sponsor dia: 0:05

•	 Exposure 25x per uur

•	 8 uur op zaterdag

•	 8 uur op zondag

•	 25 weken voetbal per jaar = 400 uur 
afspeeltijd

•	 10.000 views per jaar

•	 Contract voor 1 jaar

•	 Prijzen:
•	 Dia	4	sponsors:	€	95,-
•	 Dia	1	sponsor:	€	250,-
•	 Filmpje,	max.	15	sec.	 €	 350,-	 per	

maand	(zonder	geluid)

VoorStel 
SponSormogelijkheden

Bordsponsor aan  het 
hoofdveld

•	 1 bord, full color beplakt, afmetingen 
244x61. Overeenkomst voor 3 jaar, 
€250,- per jaar. 

•	 1 bord, full color beplakt, afmeting 
488x61 (of  2x eenzelfde enkel bord). 
Overeenkomst voor 3 jaar, €400,- per 
jaar. 

Iedere bordsponsor wordt door middel 
van een nieuwsbericht met een beschrijving 
van de bedrijfsactiviteiten op de website 
nader voorgesteld en krijgt een permanente 
vermelding op de sponsorpagina van de 
website.

teamsponsor uiting op 
trainingspakken en/of tassen

•	 Voor junioren en senioren teams, 
voorbeeld: 

•	 U	schaft	via	EMOS	de	materialen	aan	(18	
stuks).	Kosten	bedrukking	in	wit	zijn	voor	
sponsor	€100	per	jaar,	per	artikel	(pakken	
of 	tassen).	€200	per	jaar	voor	pakken	én	
tassen.	Voor	deze	uiting	geldt	een	looptijd	
van	3	jaar).

•	 Voor pupillenteams (10 stuks)



Speelt u al mee?

meer dan voetbal alleen

oVereenkomSt

Ja, ik kies voor een sponsoruiting bij EMOS!

Namelijk 

Bedrijfsnaam

Contactpersoon

Adres

Mailadres


