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Sponsormenu 

Mogelijkheden van categorie 1 Brons : 
- Uitnodigingen voor alle aansprekende evenementen binnen onze vereniging, zowel van sportieve als van 

bourgondische aard.  

- Uw logo op onze splinternieuwe website én in de vitrinekast met al onze trofeeën. Uw betrokkenheid en ons 

succes zichtbaar gecombineerd! 

- Uw logo where the action is; tussen de banen aan het net. Niet te missen voor zwoegende thuisspelers en 

gasten! 

Mogelijkheden van categorie 2 Zilver : 
- Alle highlights van het Brons-pakket, maar dan óók nog met…;   
- Uw logo op het BCN-afhangbord. Vóór en na iedere wedstrijd bent u bij onze spelers in beeld. 
- Uw logo als actieve link op onze aantrekkelijke site. Eén klik en de klanten staan bij u binnen! 

- Uw logo op BCN Facebook en BCN Youtube;  

Mogelijkheden van categorie 3 Goud : 
- De overstelpende hoeveelheid profits van zowel brons en zilver, maar dan óók nog met…; 
- Actieve promotie binnen de vereniging; geef uw bedrijf een gezicht door bij ons een presentatie te verzorgen. Of 

nodig een enthousiaste groep spelers uit voor een kijkje in uw keuken. 
- Het maken van een bedrijfsfilmpje en op de BCN website plaatsen. 
- Uw logo op een GROOT bord tussen de banen. Niet te missen voor iedereen in de zaal, tot de tribunes aan toe. 
- Uw logo pontificaal vermeld op flyers en wervingsacties. 
- Een badminton clinic volgen zodat uw medewerkers een avond kunnen proeven van onze mooie sport en de 

vereniging beter leren kennen. 

  

http://www.bcnieuwerkerk.nl/
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Wat vragen wij: 
- Alles wat u ons gunt. Zowel in valuta als in natura. Zolang het fatsoenlijk blijft natuurlijk, want wij zijn een 

beschaafde club. 
- Een stuk wederzijdse promotie. Als trotse, betrokken sponsor draagt u graag uit dat u BCN een warm hart 

toedraagt. Dat kan bij u op het bedrijf, of in uw reclame-uitingen. Wij denken graag mee om zaken mogelijk te 
maken. 

- Wij horen graag alternatieve sponsormogelijkheden die u in gedachte heeft. Aarzel daarom niet om deze voor te 

stellen aan ons! 

Speciale sponsor acties:  

- Shirt sponsoring 
Waarschijnlijk de meest zichtbare manier om uw bedrijf onder de aandacht te brengen; op de afgetrainde lijven 
van onze fanatieke spelers. Met uw logo op de kwalitatief hoogwaardige badmintonshirts bent u zichtbaar in de 
verre regio. En op onze social media! 

- Teamsponsoring 
De lightversie van shirtsponsoring; uw eigen team! Met uw logo op de shirts bent u zichtbaar in competitie en 
op toernooien.  En als u de teamleden goed souffleert, vertellen zij graag een wervend verhaal over uw bedrijf. 

- Toernooisponsoring 
Wilt u eeuwige roem door een compleet toernooi te sponsoren? Dat kan natuurlijk ook! Het toernooi draagt 
exclusief de naam van uw bedrijf en wordt via alle mogelijke exposure onder de aandacht gebracht. U wordt 
uitgenodigd om de prijsuitreiking te verrichten en kunt de exposure ook voor uw eigen publiciteit gebruiken. 

 

 


