22e Beachvolleybal toernooi
4e Beachweek Sic Pugno
30 juni t/m 8 juli 2017
Grote Markt, Bergen op Zoom
Zomerse beachweek met vrolijke muziek en veel sportiviteit!

Vol trots organiseert volleybalvereniging Sic Pugno voor de 22e maal op rij een groots beachvolleybal
toernooi op de Grote Markt van Bergen op Zoom. Ook dit jaar zal dit toernooi onderdeel uitmaken
van de beachweek, waarbij plaats geboden wordt aan scholieren, verstandelijk beperkte sporters en
verschillende clinics vanuit andere lokale verenigingen.
De organisatie verwacht ook dit jaar weer ruim 100 teams, 500 scholieren en sporters met een
handicap te kunnen laten spelen op de zes speelvelden, gelegen op de mooiste plek van Bergen op
Zoom. Tijdens deze beachweek zullen honderden deelnemers en toeschouwers aanwezig zijn op de
Grote Markt, op het zand of de gezellige terrassen rondom de velden. Ook het winkelend publiek kan
het gehele weekend niet om het evenement heen.
De aankleding van de volleybalvelden bestaat ieder jaar uit het materiaal van alle sponsoren. Uw
bedrijfsvlag of spandoek is een mooie promotie tijdens deze acht dagen durende beachweek!
Voor alle sponsoren van de beachweek, vindt er op vrijdagavond 30 juni een sponsorborrel plaats.
Deze inmiddels beroemde borrel vindt ieder jaar plaats bij één van de ondernemers van de Grote
Markt. Als sponsor bent u van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

Dit drukbezochte en veel bekeken evenement is voor u als ondernemer een
uitgelezen kans om uw naamsbekendheid te vergroten.
Kunnen we dit jaar u als sponsor verwelkomen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze sponsorcommissie via onderstaand e-mail
adres: beachvolleybal@sicpugno.nl

Veld sponsor (22e beachvolleybal toernooi)

€ 600

Beach veld verbonden aan uw bedrijfsnaam
A4 full colour advertentie in het wedstrijdboekje
Bedrijfsnaam / activiteiten worden omgeroepen tijdens elke team/veld wissel
Bedrijfsnaam / activiteiten via jingle en radiospots
Reclame langs veld met spandoek of vlag/banner
Maximaal 6 veld sponsors toegelaten

Cup sponsor (22e beachvolleybal toernooi)

€ 350

Competitie verbonden aan uw bedrijfsnaam
A4 full colour advertentie in wedstrijdboekje
Bedrijfsnaam / activiteiten worden omgeroepen gedurende het toernooi
Reclame langs veld met spandoek en/of vlag/banner
Maximaal 12 cup sponsors toegelaten

Jingle / radiocommercial (22e beachvolleybal toernooi)

€ 150

Alle dagen tijdens het toernooi wordt uw onderneming en activiteiten omgeroepen over de grote markt.
(Jingle kan in overleg geproduceerd worden door de organisatie)

Boarding sponsor (gehele beachweek)

4 meter € 200
2 meter € 150

Uw spandoek gedurende de hele week langs één van de speelvelden.

Shirt (Team) sponsoring (22e beachvolleybal toernooi)

€ 150

In uw bedrijf sportuitrusting speelt 1 team het hele toernooi.
Let op! Shirts dienen zelf aangeleverd te worden (2 sets van 4 shirts).

Windsponsor (gehele beachweek)

€ 100

Uw vlag/banner gedurende een hele week aan een mast langs de velden.

Alle sponsoren worden gratis vermeld in het programmaboek van het toernooi en op onze
website: www.sicpugno.nl
De factuur is tevens de opdrachtbevestiging, het toernooi gaat altijd door!
Organisatie in handen van Volleybal vereniging Sic Pugno co organisatie Ondernemers Grote Markt (OGM).

