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Sponsor worden van TV Axel?            
Als sponsor van TV Axel sla je twee vliegen in één klap. Je geeft namelijk 
invulling aan je maatschappelijke betrokkenheid en je zorgt voor positieve 
publiciteit voor je bedrijf.

Wat sponsoring voor je doet
Door sponsoring vergroot je de naamsbekendheid van je onderneming en 
versterk je het imago. Je kunt ook een bepaald product of een specifieke 
dienst onder de aandacht brengen. Sponsoring is fiscaal aftrekbaar, wat 
het extra aantrekkelijk maakt. Tegen relatief geringe kosten kun je dus 
veel betekenen.
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Tarief ( € ) 3.000 1.500 1.000 750 350 250 125

Vermelding ingang tennispark 1x

Reclamebord toegang tennispark 1x

sponsordoek binnenkomst 1x

Baansponsor padel sponsorbord 2x

Baansponsor tennis sponsordoek 4x

Sponsorbord x x

Algemeen sponsorbord ingang x x x x x x

Vermelding website TV Axel x x x x x x x

Link Facebook x x x x x x x

Uitnodiging tennisevenementen x x x x x x x

Jaarlijkse sponsorevent x x x x x x x

Naamsbekendheid x x x x x x x



Vormen van sponsoring
Bij sponsoring kun je denken aan reclameborden langs de baan, je 
bedrijfslogo op de website, baansponsor of hoofdsponsor. Wij hebben 
daarvoor een uitgebreid 3-jarig sponsorpakket beschikbaar.
Indien je eenmalig sponsor wilt zijn, kan je ook hoofdsponsorschap van 
een evenement worden. Maar het kan ook interessant zijn een specifieke 
activiteit te sponsoren. 
We gaan graag met je in gesprek over sponsoring op maat. Je kunt 
natuurlijk ook kiezen voor één van onze sponsorpakketten. 

Toelichting op het sponsorpakket
Voor de meeste sponsoren geldt dat zij een vermelding krijgen op 
het algemene sponsorbord bij de ingang van het tennispark en een 
vermelding op onze website met een link naar facebook. Eveneens 
worden alle sponsoren uitgenodigd voor alle door TV Axel georganiseerde 
evenementen en op het jaarlijkse sponsorevent.
De hoofdsponsor krijgt een uitgebreide vermelding voor de ingang van het 
tennispark en een reclamebord boven de toegang naar de tennisbanen.
De VIP sponsor krijgt een vermelding op een groot sponsordoek bij 
binnenkomst op het tennispark
De baansponsoren krijgen ieder een tennisbaan toebedeeld met 
vermelding van hun naam op een sponsordoek en de baan wordt ook 
naar de sponsor vernoemd. 
De padelsponsoren krijgen ieder een padelbaan toebedeeld met 
vermelding van hun naam op een sponsorbord en de baan wordt ook 
naar de sponsor vernoemd.
De gouden sponsor krijgt een sponsorbord langs het tennispark.
De zilveren sponsor krijgt een vermelding op het algemene sponsorbord 
en op de website
De bronzen sponsor krijgt een vermelding op de website met een link 
naar facebook.

Heeft u interesse
Stuur een e-mail naar info@tvaxel.nl . Wij nemen graag contact met u op 
om de mogelijkheden te bespreken. 



Contact
Boslaan 61, 4571 SW Axel
Tel. 0115 561 222
info@tvaxel.nl


