
Mogen wij even een 
balletje opgooien?



Gaat u voor de winst? Wilt u uw netwerk 
uitbreiden? Zoekt u meer omzet of 
media-aandacht? Dit is uw kans!

Een groot platform
KCC/CK Kozijnen, de grootste korf-
balvereniging van Groot Rotterdam, is 
gepromoveerd naar de Korfbal League 
(eredivisie). Dit betekent nóg meer 
media-aandacht van lokale en nationale 
televisiezenders, en nóg meer kijkers  
via onze eigen live-stream.
 
Succes is teamwork
U kunt op diverse manieren van dit grote 
platform gebruikmaken. Van reclame- 
doeken tot advertenties op de livestream.  
Als sponsor van KCC/CK Kozijnen heeft  
u tevens toegang tot een actieve  
businessclub waar gezelligheid en  
sportieve beleving hand-in-hand gaan 
met netwerken en het sluiten van deals. 
 

Klein beginnen?
Start met een laagdrempelige adverten-
tie. Bijvoorbeeld op onze drukbezochte 
website of social media kanalen,  
via de narrowcasting in onze kantine of 
de livestream, of met een reclamebord. 
Dat levert u meteen wat op. Want voor 
wat, hoort wat, nietwaar?
 
Interesse? Stuur een mail naar:  
sponsorcommissie@kcconline.nl



Diverse sponsormogelijkheden

Reclamebord hoofdveld

• 1 jaar: € 350,- per jaar 

3 jaar: € 300,- per jaar

• Eenmalige maakkosten € 150,-

• Afmeting: 80 x 300 cm

Aanbieding

Bij contract voor 3 jaar € 1000,- incl. 

maakkosten!!!

Reclamedoek in de zaal

• 1 jaar: € 350,- per jaar 

3 jaar: € 300,- per jaar

• Eenmalige maakkosten € 100,-

• Blijft permanent hangen

• Afmeting: 150 x 400 cm

Reclameboarding in de zaal

• 1 jaar: € 350,- per jaar 

3 jaar: € 300,- per jaar

• Eenmalige maakkosten € 160,-

• Tijdens wedstrijden van het  

1ste en het 2e team

• Afmeting: 80 x 250 cm

• Goed zichtbaar voor het publiek en  

op de livestream-uitzendingen

Narrowcasting op 2 schermen in kantine

• 1 jaar: € 200,- per jaar

• 3 jaar: € 175,- per jaar

• Eenmalige maakkosten € 50,-

Wedstrijdbalsponsor

• € 100,- per wedstrijd

• Omroep van uw sponsornaam en 

vermelding op livestream tijdens zaal-

wedstrijden van het 1ste en 2e team



Pakketaanbiedingen

Pakket A
• Reclamebord hoofdveld óf  

Reclame doek in de hal
• Narrowcasting
• Lidmaatschap businessclub
€ 500,- per jaar bij contract voor 3 jaar 
incl. maakkosten.

Pakket B 
• Boarding in de hal
• Beachflag (veldseizoen)
• Narrowcasting
• Lidmaatschap businessclub
€ 650,- per jaar bij contract voor 3 jaar 
incl. maakkosten.

Pakket C
• Reclamebord hoofdveld
• Reclame doek in de hal
• Narrowcasting
• Lidmaatschap businessclub
€ 750,- per jaar bij contract voor 3 jaar 
incl. maakkosten.

Pakket D
• Reclamebord hoofdveld
• Boarding in de hal
• Reclame doek in de hal
• Beachflag (veldseizoen)
• Narrowcasting
• Lidmaatschap businessclub
• Vermelding programma boekje
• Vermelding live stream
• Vermelding website
€ 1.000,- per jaar bij contract voor 3 jaar
incl. maakkosten.

Losse advertenties op de website, narrow-
casting of website zijn niet inclusief.

Mail naar sponsorcommissie@kcconline.nl 
voor ons volledige overzicht van pakket- 
aanbiedingen.


