In 1988 werd voor de allereerste keer een Pupillenweekend georganiseerd bij voetbalclub
Altius. Twee dagen lang: sport, spel en heel veel gezelligheid voor de voetballende jongens
en meiden van de club. Het was een doorslaand succes en de jaren erna is het Altius
Pupillenweekend uitgegroeid tot een Hilversums begrip. Vorig jaar kon het Pupillenweekend
helaas niet doorgaan. Reden te meer om er dit jaar een extra mooie editie van te maken.
Vrijdag 11 en zaterdag 12 juni is het weer zover en zo’n 170 kinderen staan al te
trappelen.
Sponsorpartners
Voor deze editie van het Altius Pupillenweekend zijn we op zoek naar sponsorpartners.
Partijen die ons met financiële middelen, diensten of goederen willen sponsoren zodat wij er
ook dit jaar een bijzonder weekend van kunnen maken.
Een partnership betekent uiteraard dat beide partijen hier voordeel bij hebben.
Wat kunnen wij u bieden?

•
•
•
•
•
•
•
•

Online zichtbaarheid via de Pupillenweekend pagina, Facebook en Instagram;
Naamsvermelding in de uitingen die wij al onze pupillen (hun ouders/verzorgers)
mailen;
Naamsvermelding op de beker die alle kinderen mee naar huis krijgen;
Vermelding met logo in het programmaboekje;
Vermelding met logo op de posters;
Vermelding met banner of vlag langs het veld;
Vermelding in persberichten;
Voucher in de goody bag.

Wat kunt u ons bieden?
U kunt ons helpen met het aanbieden van diensten of goederen, zoals:
−
−
−

Voedingsproducten voor ontbijt, lunch, diner of snack;
T-shirts en bedrukking;
Prijzen voor de winnaars zoals een spel, sportartikel, voucher voor een ‘uitje’ etc.

Het is ook mogelijk ons te steunen met financiële middelen door afname van één van de
bijgevoegde sponsorpakketten:

Sponsorpakketten:

Leuke extra promo:

Pakket

Zilver
€75

Goud
€150

Hoofdsponsor
€500

Online
Webpagina,
Facebook,
Instagram
vermelding
Mailings
Vermelding in
mailings aan alle
jeugdleden
Vermelding met
logo in het
programmaboekje
Eigen banner of
vlag langs het veld
Reclame met
kortingscoupon in
de goody bag
Vermelding als
hoofdsponsor in
het logo van het
weekend op alle
online en offline
uitingen, etc.
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x
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x

Sponsor op vrijdag een fun
game en zaterdag een veld!
Wij zorgen voor een bordje
met naamsvermelding bij
de game; voor het veld mag
u een banner aanleveren.
Voor goud & hoofdsponsors
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x

x

x
x

x
x
x

Bij sponsoring in goederen of diensten vertalen wij de inkoopwaarde hiervan in een
sponsorpakket.

