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Sponsorplan Conquesto
Badmintonvereniging Conquesto is de grootste badmintonvereniging van Zoetermeer en
behoort tot de grootste verenigingen van Nederland. Conquesto is in 1998 ontstaan door
een fusie van badmintonverenigingen Aigis en Eridos.
Met zo’n 300 leden is het een aantrekkelijke vereniging voor spelers met verschillende
behoeftes. Topsport en recreatie gaan hand in hand. Zo is er een grote groep met
enthousiaste recreanten die meerdere dagen in de week spelen. Ook heeft Conquesto
een enthousiaste groep 55+ badmintonners die in de ochtend hun partijtje badminton
speelt.
Conquesto beschikt over circa 10 competitieteams op landelijk en regionaal niveau. Het
eerste team van Conquesto komt uit in de 2e divisie landelijk, maar ook de beginnende
competitiespeler kan bij Conquesto terecht in één van de teams in de regiocompetitie.
De jeugdafdeling van Conquesto bestaat uit circa 100 spelers. Ook deze groep neemt
enthousiast deel aan de jeugdcompetitie. Afgelopen seizoen heeft één van de jeugdteams
zelfs mogen strijden om het Nationaal kampioenschap!
Conquesto neemt ook met een aantal teams deel aan de opstapcompetitie. Deze
competitie is speciaal in het leven geroepen voor beginnende jeugdspelers en is zeer
laagdrempelig, speciaal om deze jeugdspelers te laten wennen aan het competitie spelen.
Door het voeren van zorgvuldig beleid is Conquesto financieel een gezonde vereniging
met voldoende reserves om tegenslagen op te vangen.
Met behulp van sponsors lukt het ons om jaarlijks grote evenementen, zoals bijvoorbeeld
het Conquesto Mastertoernooi, te organiseren.
Graag willen wij u interesseren om onze vereniging ook als sponsor te ondersteunen.
Op de volgende pagina’s treft u een overzicht van de verschillende sponsor
mogelijkheden binnen onze vereniging. Wij hopen uw interesse te hebben gewekt en u
als nieuwe sponsor te mogen verwelkomen.
Namens badmintonvereniging Conquesto
Hans de Kievit
Voorzitter
voorzitter@conquesto.nl
Maart 2018
Contactgegevens:
Badmintonvereniging Conquesto
Buytenparklaan 6
2717 AX Zoetermeer
www.conquesto.nl
www.facebook.com/Conquesto/
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Clubsponsor
Met dit sponsorpakket sponsort u de gehele vereniging Conquesto en verbindt u uw
naam aan de vereniging. Bij iedere vermelding van de naam van de vereniging wordt uw
naam als sponsor vermeld.
Doormiddel van de onderstaande middelen wordt met sponsoring aandacht voor u
gevestigd. Het pakket is uiteraard niet vast en de diverse onderdelen zijn in overleg in te
vullen.
Sponsoruitingen (minimaal):
•
•
•

Logo/firmanaam op borstzijde van alle wedstrijdshirts
(ca. 10 competitieteams bij de senioren en 10 bij de jeugd)
Reclamebord naast de wedstrijdbanen bij toernooien en competities
Prominente advertentie op de website van Conquesto

Sponsoruitingen (optioneel):
•
•

Logo/firmanaam op rugzijde trainingspakken en/of op broeken
Clubnaam sponsoring

Exposure mogelijkheden:
•

Wijkkranten, regiodagbladen, landelijke dagbladen, briefpapier, brochures/flyers,
posters, etc.

Sponsorovereenkomst:
•
•

Sponsorovereenkomst voor minimaal 3 seizoenen.
Sponsorvergoeding vanaf € 750,- per jaar, afhankelijk van de invulling van het
sponsorpakket.

Vriend van Conquesto
Een vriend van Conquesto is iemand die de vereniging een warm hart toedraagt en de
vereniging met een kleine jaarlijkse bijdrage ondersteunt.
Sponsoruitingen (minimaal):
•

Vermelding op de website van Conquesto

Vergoeding:
•

Jaarlijkse vergoeding van € 50,-
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Shirtsponsor senioren
Met dit sponsorpakket sponsort u de senioren competitieteams van Conquesto. Deze
teams spelen hun thuiswedstrijden in sporthal Noord-Westerhal in Zoetermeer. De
uitwedstrijden vinden plaats door geheel Nederland, daarmee is er een nationale
dekking, maar ook een sterke concentratie in de regio.
Sponsoruitingen (minimaal):
•
•
•

Logo/firmanaam op borst- of rugzijde of op de mouw van alle wedstrijdshirts
(ca. 10 competitieteams bij de senioren)
Reclamebord naast de wedstrijdbanen bij de seniorencompetitie
Prominente vermelding op de website van Conquesto

Sponsoruitingen (optioneel):
•

Logo/firmanaam op rugzijde trainingspakken en/of op broeken

Sponsorovereenkomst:
•
•
•

Sponsorovereenkomst voor minimaal 3 seizoenen.
Sponsorvergoeding € 500,- per jaar bij logo/firmanaam op borst- of rugzijde
Sponsorvergoeding € 250,- per jaar bij logo/firmanaam op mouw
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Shirtsponsor jeugd
Met dit sponsorpakket sponsort u de jeugd competitieteams van Conquesto. Deze teams
spelen hun thuiswedstrijden in sporthal Noord-Westerhal in Zoetermeer. De
uitwedstrijden vinden plaats in de regio Zuid Holland.
Sponsoruitingen (minimaal):
•
•
•

Logo/firmanaam op borst- of rugzijde of op de mouw van alle wedstrijdshirts
(ca. 10 competitieteams bij de jeugd)
Reclamebord naast de wedstrijdbanen bij de jeugdcompetitie
Prominente vermelding op de website van Conquesto

Sponsoruitingen (optioneel):
•

Logo/firmanaam op rugzijde trainingspakken en/of op broeken

Sponsorovereenkomst:
•
•
•

Sponsorovereenkomst voor minimaal 3 seizoenen.
Sponsorvergoeding € 500,- per jaar bij logo/firmanaam op borst- of rugzijde
Sponsorvergoeding € 250,- per jaar bij logo/firmanaam op mouw
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Conquesto Mastertoernooi
Conquesto organiseert jaarlijks het tweedaagse mastertoernooi, behorend tot het Master
Circuit van Badminton Nederland. Het Master Circuit is een circuit van zes toernooien dat
wordt gespeeld in één seizoen. Bij elk toernooi van het Master Circuit zijn punten te
behalen voor zowel de Master Circuit Ranglijst, de Nationale Ranglijst Badminton en de
Nationale Junior Ranglijst Badminton. Op basis van de Master Circuit Ranglijst wordt na
afloop van het laatste Mastertoernooi van het seizoen prijzengeld uitgekeerd.
Voor het Mastertoernooi kent Conquesto een aantal sponsormogelijkheden.
Naamsponsor Conquesto Mastertoernooi
Sponsoruitingen (minimaal):
•
•
•

Firmanaam wordt onderdeel van de naam van het toernooi.
Reclamebord naast de wedstrijdbanen bij het toernooi (zelf te verzorgen)
Prominente vermelding op de website van Conquesto

Sponsoruitingen (optioneel):
•

Logo/firmanaam op rugzijde kleding toernooicommissie

Exposure mogelijkheden:
•

Bij elke vermelding van het toernooi, in alle vormen van media-uitingen, is uw
firmanaam onderdeel van de naam van het toernooi.

Sponsorovereenkomst:
•

Sponsorvergoeding vanaf € 750,- per editie van het toernooi, afhankelijk van de
invulling van het sponsorpakket.

De volgende bedrijven gingen u voor:
•
•
•
•

Areo Logistiek (2008)
Regeer Sport (2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014)
Van de Kolk Hypotheken (2016 / 2017)
GOB Zoetermeer (2018)
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Verkoopstand Conquesto Mastertoernooi
Conquesto biedt de mogelijkheid om tijdens het Conquesto Mastertoernooi een stand in
te richten om (sport)artikelen te verkopen.
Sponsoruitingen (minimaal):
•
•
•

Verkoopstand met mogelijkheid tot het maken van reclame
Reclamebord naast de wedstrijdbanen bij het toernooi
Vermelding op de website van Conquesto

Sponsorovereenkomst:
•

Sponsorvergoeding € 300,- per editie van het toernooi.

Baansponsor Conquesto Mastertoernooi
Als baansponsor verbindt u uw firmanaam aan één van de banen tijdens het toernooi.
Sponsoruitingen (minimaal):
•
•

Verbinden van de bedrijfsnaam aan één van de badmintonbanen
Reclamebord naast de baan tijdens het toernooi

Exposure mogelijkheden:
•

Bij elke partij op de baan die door uw bedrijf wordt gesponsord staat uw
firmanaam vermeldt.

Sponsorovereenkomst:
•

Sponsorvergoeding € 100,- per editie van het toernooi.
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Materiaalsponsor
Een materiaalsponsor kan materialen beschikbaar stellen t.b.v. het toernooi.
Hierbij valt onder andere te denken aan kleding voor de toernooicommissie of shuttles.
Sponsoruitingen (minimaal):
•
•

Vermelding op de website van Conquesto
Reclamebord naast de banen tijdens het toernooi

Sponsorovereenkomst:
•

Sponsorvergoeding: de kosten van de beschikbaar gestelde materialen.
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Overige toernooien
Naast het Conquesto Mastertoernooi organiseert Conquesto elk jaar nog een aantal
eendaagse toernooien, te weten:
•
•
•

Conquesto Jeugdtoernooi
Conquesto Opstaptoernooi
Bert Filon Veteranentoernooi

Voor deze toernooien kent Conquesto de volgende sponsormogelijkheden.
Naamsponsor
Sponsoruitingen (minimaal):
•
•
•

Firmanaam wordt onderdeel van de naam van het toernooi.
Reclamebord naast de wedstrijdbanen bij het toernooi
Prominente vermelding op de website van Conquesto

Sponsoruitingen (optioneel):
•

Logo/firmanaam op rugzijde kleding toernooicommissie

Exposure mogelijkheden:
•

Bij elke vermelding van het toernooi, in alle vormen van media-uitingen, is uw
firmanaam onderdeel van de naam van het toernooi.

Sponsorovereenkomst:
•

Sponsorvergoeding vanaf € 400,- per editie van het toernooi, afhankelijk van de
invulling van het sponsorpakket.

Verkoopstand
Conquesto biedt de mogelijkheid om tijdens het toernooi een stand in te richten om
(sport)artikelen te verkopen.
Sponsoruitingen (minimaal):
•
•
•

Verkoopstand met mogelijkheid tot het maken van reclame
Reclamebord naast de wedstrijdbanen bij het toernooi
Vermelding op de website van Conquesto

Sponsorovereenkomst:
•

Sponsorvergoeding € 150,- per editie van het toernooi.
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Baansponsor
Als baansponsor verbindt u uw firmanaam aan één van de banen tijdens het toernooi.
Sponsoruitingen (minimaal):
•
•

Verbinden van de bedrijfsnaam aan één van de badmintonbanen
Reclamebord naast de baan tijdens het toernooi (zelf te verzorgen)

Exposure mogelijkheden:
•

Bij elke partij op de baan die door uw bedrijf wordt gesponsord staat uw
firmanaam vermeldt.

Sponsorovereenkomst:
•

Sponsorvergoeding € 50,- per editie van het toernooi.

Materiaalsponsor
Een materiaalsponsor kan materialen beschikbaar stellen t.b.v. het toernooi.
Hierbij valt onder andere te denken aan kleding voor de toernooicommissie of shuttles.
Sponsoruitingen (minimaal):
•
•

Vermelding op de website van Conquesto
Reclamebord naast de banen tijdens het toernooi

Sponsorovereenkomst:
•

Sponsorvergoeding: de kosten van de beschikbaar gestelde materialen.

