SPONSORPLAN JEUGD

DRAAGT U EEN STEENTJE BIJ?

Wat is er nu mooier dan een FC Emmen
in 2020 met in de basisopstelling een
aantal regionale talenten?

Een goede jeugdopleiding is
hierin van groot belang!
Het huidige beleid van FC
Emmen is erop gericht om
binnen enkele jaren een
regionaal getint team op het
veld te hebben. En dat begint
bij de huidige lichting jeugd.
Er lopen al aardig wat talenten
rond! Talenten die over een
paar jaar in de basis van FC
Emmen 1 moeten staan. Die in
2020 een basisplaats moeten
hebben, maar wél eerst
opgeleid dienen te worden.
Daarom zijn wij op zoek
naar bedrijven die de FC
Emmen Jeugdopleiding wil
ondersteunen. We hebben een
sponsorplan Jeugdopleiding
FC Emmen gemaakt, een
laagdrempelig sponsorplan.
Binnen onze Jeugdafdeling
zijn we druk bezig om voor
volgend jaar sponsorpakketten
uit te gaan geven in de vorm
van Steentjes, Zwerfkeien of
Hunebedden!

70

€ 250,-

Jeugd
talentensponsor

Er zijn verschillende
sponsorpakketten:

Vriend van
de jeugd

Jeugd Exposurepakket

€ 100,-

Onze talenten hebben
de taak om hier zelf
sponsoren voor te vinden
• Naamsvermelding in het
programmaboekje van de
jeugd, op de jeugdpagina
van www.fcemmen.nl
en op het sponsorbord
“Vriend van de Jeugd”
• 2 toegangskaarten
Hoofdtribune voor 1
wedstrijd naar keuze, met
toegang tot spelershome
en Jong Business Corner
op de 1e etage.

Onze talenten hebben
de taak om hier zelf ook
sponsoren voor te vinden
• U bent sponsor van
een door u gekozen
talent. Uw (bedrijfs-)
naamsvermelding komt
onder de foto te staan.
De foto’s van de talenten
komen te hangen bij het
spelershome op de 1e
etage.
• Naamsvermelding in het
programmaboekje van de
jeugd en op jeugdpagina
van www.fcemmen.nl
• 2 toegangskaarten
Hoofdtribune voor 1
wedstrijd naar keuze, met
toegang tot spelershome
en Jong Business Corner
op de 1e etage.
• 20 toegangskaarten
voor 1 wedstrijd van
het 1e elftal naar keuze
op de Noord-, Zuid-, of
Oosttribune.

€ 500,-

• Logo van uw bedrijf op de jeugdpagina van www.fcemmen.nl, in het
programmaboekje van de jeugd en op het jeugdsponsorbord “vriend van de jeugd”
• 2 kaarten voor 2 wedstrijden van het 1e elftal inclusief toegang tot Rabo Meeting Point op de
2e etage.

Jeugd Broeksponsor

€ 1000,(2-jarig
contract)

• Broeksponsor van een elftal naar keuze, E t/m A junioren, per elftal € 1000,- per
seizoen bij een 2 jarig contract.
• Uw bedrijfslogo op de wedstrijdbroeken uit en thuis. afmeting max 75 cm² *
• Bedrijfslogo op de jeugdpagina van www.fcemmen.nl, in het programmaboekje van de jeugd
en op het jeugdsponsorbord “Vriend van de Jeugd”
• 1 pagina in het presentatiemagazine van de Jeugd (oplage ± 1000 stuks).
• 2 x 2 toegangskaarten voor een wedstrijd van het 1e elftal inclusief dag parkeerkaart en
toegang tot Rabo Meeting Point.

Jeugd Hunebedpakket

€ 2500,(3-jarig
contract)

• Extra groot bedrijfslogo op het sponsorbord “Vriend van de Jeugd” bij het spelershome, op jeugdpagina van www.fcemmen.nl en in het programmaboekje van de jeugd
• 2 x pagina in presentatiemagazine van de Jeugd.
• 4 x toegangskaarten voor één sponsorbijeenkomst inclusief kosten buffet.
• 2 x toegangskaarten voor 4 personen voor een wedstrijd het 1e elftal inclusief dag parkeerkaart
en toegang tot Rabo Meeting Point.
• 10 meter vast reclamebord aan het hoofdveld (aanmaakkosten reclamebord inclusief).

Alle bedragen zijn exclusief btw. Draagt u ook een steentje, zwerfkei of hunebed bij aan
de ontwikkeling van de FC Emmen Jeugdopleiding?
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