SponsorVisie helpt
sportorganisaties
aan meer
sponsorinkomsten
Kledingsponsoring of een reclamebord is slechts het begin.
Resultaat uit sponsoring wordt steeds belangrijker. SponsorVisie
faciliteert actieve sponsoring waardoor sponsors direct meer
resultaat uit hun investering halen. Met innovatieve producten
en structurele ondersteuning zorgt SponsorVisie voor meer
inkomsten voor uw organisatie.

Het SponsorPortaal en NarrowCasting

De SponsorMan

Het SponsorPortaal en NarrowCasting stellen uw

De SponsorMan helpt uw organisatie met sponsorwerving

sponsors in de gelegenheid om actief te adverteren

en zorgt dat uw organisatie continu aandacht geeft aan de

via uw website, app of tv-schermen op locatie.

sponsors. Elke maand krijgen de sponsors van uw organisatie

Sponsors kunnen zo actief zijn als ze zelf willen. Elke

adviezen om meer uit hun sponsoring te halen. Daarnaast

week een ander huis in de spotlight of elke maand

krijgt uw organisatie elke maand tips voor het werven van

een speciale ledenactie? De sponsors hebben het zelf

nieuwe sponsors. Kant-en-klaar met wervingstekst en plan

in de hand! En de support? Die ligt bij SponsorVisie.

van aanpak. De SponsorMan helpt u aan meer structuur en
meer sponsors!

DE VOORDELEN OP EEN RIJ:
• Sponsor worden van uw organisatie wordt véél interessanter;

AL VANAF
€250,- PER
JAAR!

• Minder werk voor de organisatie;
• Een veel interessantere propositie voor (nieuwe) sponsors;
• Actieve ondersteuning van uw sponsors;
• Professionele uitstraling;
• Continue ondersteuning van de organisatie bij beheer en werving;
• Meer aandacht voor de sponsors, minder werk voor uw organisatie;
• Informatievoorziening via schermen op loactie (NarrowCasting);
• Voordelen voor leden (kortingsacties sponsors);
• Eigen ClubMarkt voor de leden;
• Extra inkomsten door SponsorVisie aangedragen adverteerders;
• €200,- voordeel op de licentie van Crowdfunding voor Clubs.*
*Voor meer informatie zie www.crowdfundingvoorclubs.nl

SponsorVisie

•

Kollenbergweg 2a Amsterdam • Postbus 75795, 1070AT Amsterdam • www.sponsorvisie.nl

info@sponsorvisie.nl

•

020-3080647

•

NL50 INGB 0004 6669 54

•

NL8545.6969.8.B01

•

KvK 61963836

ja, wij willen het SponsorPortaal!
Naam organisatie
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mailadres
Websiteadres
Naam tekeningsbevoegde(n)
Geboortedatum tek.bevoegde(n)
Contactpersoon
E-mailadres
Mobiel nummer
Aantal leden

Licentiekeuze
De licentienemer geeft SponsorVisie toestemming de inloggegevens rechtstreeks aan haar sponsors te verstrekken en hen per e-mail op
de hoogte te houden van de mogelijkheden van het SponsorPortaal.

1. Basislicentie SponsorPortaal
Een Licentie voor drie (3) jaar tegen een jaarlijks te betalen licentievergoeding van € 250,- per jaar.
•
Bestaande sponsors worden bij oplevering tot een maximum van 40 kosteloos in het systeem geplaatst. Deze hebben echter
nog geen mogelijkheid om advertenties te plaatsen;
Bij oplevering worden alle aangeleverde sponsors (alleen websiteadres noodzakelijk) in het SponsorPortaal geplaatst en er worden inlogcodes voor deze sponsors
verstrekt. Tot 40 sponsors is dit kosteloos. Hierboven wordt voor het inregelen eenmalig een vergoeding van € 10,- per sponsor gevraagd. Na oplevering kunnen extra
sponsors worden toegevoegd tegen betaling van € 20,- eenmalige inregelkosten per sponsor.

•
•
•
•

Inclusief 5 actieve sponsoraccounts;
Per extra actief sponsoraccount worden jaarlijks € 50,- accountkosten in rekening gebracht;
SponsorVisie heeft het recht om te adverteren in het SponsorPortaal en op de homepage van de organisatie;
Er gelden € 250,- eenmalige opstartkosten.

2. Volledige Licentie SponsorPortaal
Een Licentie voor drie (3) jaar tegen een jaarlijks te betalen licentievergoeding van € 1.250,- per jaar. Hiervoor gelden ten opzichte
van de Basislicentie de volgende aanvullende of afwijkende kenmerken:
•
Geen extra jaarlijkse accountskosten per actieve sponsor (voordeliger vanaf 26 actieve sponsors);
Optioneel
Narrowcastingfaciliteit voor € 250,- per jaar.
Voordeellicentie Crowdfunding voor clubs voor € 750,- i.p.v. € 950,- per jaar. Een licentie zonder de reguliere 7,5% kosten per
transactie. De reguliere iDEALkosten zijn van toepassing.
De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Op de Licentie zijn de algemene
voorwaarden van SponsorVisie van toepassing. Licentienemer verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en gaat akkoord met de inhoud hiervan. De
algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.sponsorvisie.nl/aanvragen.

Handtekening tekeningsbevoegde(n) licentienemer:

Voor akkoord SponsorVisie:

Datum:

Datum:

Dit formulier dient geretourneerd te worden per e-mail op info@sponsorvisie.nl, of per post:
SponsorVisie, Postbus 75795 1070AT Amsterdam
U kunt ook de aanvraag digitaal invullen op www.sponsorvisie.nl/aanvragen

