Open Randenbroek Toernooi

SPONSORBROCHURE

“350 DEELNEMERS EN MEER DAN 1.000 BEZOEKERS”
“AL 35 JAAR EEN BEGRIP”
“LADIES NIGHT MET LOKALE ONDERNEMERS”
“UNIEK DAGBLAD MET GROOT BEREIK”

SPONSORPAKKETTEN

LOSSE SPONSORING

1.	HOOFDSPONSOR - VANAF € 1.500,-

1. Dagblad advertentie van 1/4 pagina (9 x) - € 250,2. 	Logo in dagblad (9 x) en op website - € 150,3. Banensponsoring (baan 1 & 2) - € 200,4. Banensponsoring (overige per 2) - € 100,5. Spandoek op het park - € 100,6. Beach vlag - € 50,-

Toernooinaam, vermelden op website, alle sociale
media + 1, 2, 5

2.	SPONSORPAKKET 2 - € 500,Vermelden op website en alle sociale media + 1, 2, 5

3. 	SPONSORPAKKET 3 - € 250,Vermelden op website en alle sociale media + 2, 5

INFO@OPENRANDENBROEK.NL

Wordt u sponsor van het ORT?
Wat is het open randenbroek toernooi
(ORT)?
Al 35 jaar organiseert LTV Randenbroek één van de meest
unieke tennistoernooien in regio Amersfoort. Met jaarlijks
zo’n 350 deelnemers en meer dan 1000 bezoekers is het
een toernooi wat ongelofelijk leeft. Als commissie zijn we
hier ongelofelijk trots op en doen we er alles aan om dit
voort te zetten.
Méér dan tennis!
Week 26 is op Randenbroek iets om naar uit te kijken,
voor tennissers en bezoekers. Gedurende de week worden
er diverse activiteiten georganiseerd voor spelers en
toeschouwers. Zo organiseren wij de openingsavond, op
woensdag volgt traditioneel een Ladies night met lokale
(vrouwelijke) ondernemers, make-up, nagels, wijn, kleding
en accessoires. Ten slotte is het vrijdagavond tijd voor een
feestje, al vele jaren een legendarische avond die veel
bezoekers weet te trekken.
Dagblad met groot bereik!
Naast evenementen wordt iedere dag een dagblad
gemaakt waarin de vorige dag met een humoristische
invalshoek wordt nabeschouwd, daarnaast is er ruimte voor
sponsoruitingen. Het dagblad wordt iedere dag met een
oplage van 100 stuks afgedrukt en daarnaast lezen per dag
gemiddeld 400 unieke bezoekers het via Facebook.

Sponsor het ORT!
Om deze zaken uit te voeren hebben we een commissie van
twaalf personen, dit is echter niet voldoende. We zijn altijd
bezig met het werven van sponsoren die ons helpen om
het toernooi uniek te houden. Ambitieus als wij zijn, willen
wij ieder jaar een stapje hoger, het toernooi uitbreiden en
dat ene unieke element toevoegen wat ons onderscheidend
houdt. U kunt daar als sponsor een belangrijke bijdrage aan
leveren. Hieronder vindt u een aantal van de mogelijkheden
die wij aanbieden. Daarnaast kunnen wij in een persoonlijk
gesprek altijd uw specifieke wensen bespreken om te zien
wat de mogelijkheden zijn. Meer informatie kunt u vinden
op www.openrandenbroek.nl

WAT BIEDT HET ORT AAN SPONSORMOGELIJKHEDEN?
•

De naam van uw onderneming als toernooinaam

•

Het logo van uw organisatie op de website, alle sociale media en in het dagblad

•

Advertenties, bijvoorbeeld ‘Het huis v/d dag’, ‘menu v/d dag’, etc.

•

Op het park is er ruimte voor uw reclame-uitingen in de vorm van borden/ vlaggen/ banners/ etc.

•

Een tennisbaan sponsoren? De naam van uw organisatie aan verbinden aan één of meerdere tennisbanen.

Wilt u meer informatie, foto’s zien of heeft u specifieke wensen?
Neem contact op via info@openrandenbroek.nl of kijk op www.openrandenbroek.nl.

