Shorttrackclub Kristallijn Gent
www.STKG.be

STKG zoekt sponsors!
Shorttrackclub Kristallijn Gent is op zoek naar sponsors. Wij schaatsen op de ijsbaan Kristallijn Gent en hebben
voor onze sport nood aan goede beschermingsmatten om de veiligheid van onze leden te garanderen. Deze
matten kosten echter veel geld. Daarom zoeken wij zelfstandigen, kleine of middelgrote ondernemingen die onze
club willen steunen zodat onze leden veilig aan sport kunnen doen. Uiteraard geven wij u daarvoor ook iets terug.
Wij hopen op deze manier de hele boord vol met matten te kunnen zetten!
STKG voorziet in de mogelijkheid tot sponsoring op twee manieren
● Matten sponsoren (d.m.v. logo op mat(ten) en website www.stkg.be)
● Sponsoring via de website (d.m.v. logo op onze website www.stkg.be)
1. 
Matten sponsoren
Matten sponsoren kan aan de hand van drie verschillende formaten. Alle vermelde prijzen zijn geldig voor een
periode van 
2 jaar
. De sponsor kan vervolgens kiezen om zijn sponsoring te verlengen of op te zeggen. Bij
opzegging wordt het logo van de gesponsorde matten verwijderd.
Afmeting

Sponsorbedrag

60 x 180 cm (1 mat)

€ 250

2 x [60 x 180 cm] (2 matten)

€ 500

Wanneer u kiest voor een van bovenstaande formules, wordt uw logo eveneens op onze website geplaatst met
een links naar uw website. Meer dan 2 matten sponsoren kan natuurlijk ook.
2. 
Sponsoring via de website
Een sponsor kan er ook voor kiezen om enkel op de website te sponsoren. Wij plaatsen dan uw logo en een link
naar uw website op onze clubwebsite www.stkg.be. Het logo wordt voor een periode van 
1 jaar op de website
geplaatst voor het vermelde bedrag in onderstaande tabel.
Soort

Sponsorbedrag

Logo op de website + link

€ 100

Namens het bestuur van STKG
Shorttrackclub Kristallijn Gent
Kerkstraat 107, 9270 Laarne

Contact:
Email:
bestuur@stkg.be
Tel:
09 369 81 61

