Kampioenstitels komen van overwinningen...
Overwinningen komen van doelpunten...
Doelpunten komen van voorzetten...
... uw sponsoring voor Dessel Sport,
een gouden voorzet van een zakenman

de geur van gras - vaste studs of schroefnoppen - shirts over het hoofd - vliegend zweet
sliding - overtreding - shit, scheids - let op grens, buitenspel - sterke spits

Een zitje bij Dessel Sport
dat is pas kiezen...

www.svhdiezain.be

waar kiest de trainer voor - waar kies jij voor ...

BUSINESSCLUB
Loges

- vaste box met uitzicht op het voetbalveld
- 6 doorlopende abonnementen
- 6 vrijkaarten voor de champagnebrunch
- vermelding als logehouder

€ 3.250

Seat zonder diner - zitplaats in businessclub of op eretribune
- 20 vrij op te nemen toegangstickets
- vermelding als seathouder

€ 750

KFC Dessel Sport

seat met diner

Onze club betekent sinds decennia een vaste waarde in de nationale voetbalreeksen. Als brede basis
steunen wij op een hoogstaande jeugdopleiding. In onze regio één van de beste! Gedreven leden van
jeugd- en hoofdbestuur zorgen via aanwerving van gekwalificeerde trainers en begeleiders dat elk team
optimaal kan functioneren. Dit resulteert in een succesvolle doorstroming van eigen jeugd naar het eerste
elftal.

- zitplaats in businessclub of op eretribune
- 18 vrij op te nemen toegangstickets met diner
- voorrang op gewone business bezoekers
- 2 vrijkaarten voor de champagnebrunch
- vermelding als seathouder

business diner

- zitplaats in businessclub of op eretribune
- diner voor de wedstrijd (aperitief, 4-gangen menu, huiswijnen en pousse-café)
- exclusief toegangsticket (€ 20)

Vanaf het seizoen 2011-2012 wordt onze inzet en clubwerking bekroond met een prachtig nieuw stadion.
Het Armand Melis-stadion, genaamd naar de in 2010 overleden voorzitter, is een weerspiegeling van de
heersende ambitie. Dessel Sport wil een sportief ambitieuze club zijn, doch ook een financieel stabiele
club blijven. Hier past dan ook een bijzonder woord van dank voor al die vrijwillige medewerkers.
Hopelijk kunnen we ook rekenen op uw steun. Kies uit deze publiciteitsmogelijkheden en laat zodoende
uw firma geassocieerd worden met de sympathieke uitstraling die onze club geniet.

PUBLICITEITSMOGELIJKHEDEN
1° klasse amateur • seizoen 2019 - 2020
PUBLICITEITSBORDEN
300 X 80 cm

binnenomheining
incl. 2 toegangstickets

contract voor 1 jaar contract voor 3 jaar
€ 350

€ 285 per jaar

600 X 80 cm

binnenomheining
€ 575
incl. 2 vrijkaarten voor sponsoravond (gratis buffet + aperitief)

€ 460 per jaar

500 X 125 cm

boordtribunes
€ 730
incl. 4 vrijkaarten voor sponsoravond (gratis buffet + aperitief)

€ 585 per jaar

500 X 250 cm

buitenomheining
€ 1450
incl. 2 vrijkaarten voor de champagnebrunch

€ 1160 per jaar

scheidingswand businessclub

€ 730 per jaar

logomuur

€ 845

€ 1.440

€ 60

Prijzen exclusief wettelijk BTW tarief

WEDSTRIJDEN
Wedstrijdbal

- vermelding op blad met ploegopstelling
- omgeroepen voor aanvang van de wedstrijd
- 2 gratis tribunekaarten
- aftrap indien gewenst

€ 180

Wedstrijdsponsor - vermelding op blad met ploegopstelling
€ 285
- omgeroepen voor aanvang van de wedstrijd
- 2 gratis diners voor de wedstrijd (aperitief, 4-gangen menu, huiswijnen en pousse-café)
- 2 gratis tribunekaarten
Jaarabonnement - eretribune - zitplaats
- hoofdtribune - zitplaats
- tribune - zitplaats
- staanplaats
Tickets

€ 275
€ 200
€ 150
€ 120

- hoofdtribune - zitplaats
- tribune - zitplaats
- staanplaats

€ 20
€ 15
€ 12
Prijzen exclusief wettelijk BTW tarief

Prijzen exclusief wettelijk BTW tarief

voor meer info ivm onze publiciteit en businessclub
Luc Vervaeren - 014 37 02 00 - 0475 71 59 90 - luc.vervaeren@telenet.be
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