
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARKETING  

20/21 



 

 

  

Geachte lezer, 

 

Voor u ligt het marketingvoorstel van Paardensportcentrum Voorend. Waarom wij u 

benaderen? Wij hopen u te mogen verwelkomen op ons paardensportcentrum. Zodra alle 

maatregelen het toelaten, laten wij u graag zien hoe trots wij zijn op onze accommodatie, 

hoeveel plannen wij hebben én nog interessanter voor u: hoeveel er gebruik wordt 

gemaakt van onze accommodatie.  

En precies de laatste reden kan voor u ook waardevol zijn. Ongetwijfeld bent u bezig met 

uw naamsbekendheid in de regio, maar ook daarbuiten. Wij willen graag met u 

samenwerken.  

Wij zoeken namelijk bordsponsors! Uw naam, logo en/of ander ontwerp op een bord in 

onze grote rijhal levert u een jaar lang publiciteit op.  

 

Jaarlijks komen er rond de 45.000 bezoekers op onze accommodatie. We organiseren om 

de 2 weken een spring- of dressuurwedstrijd en vele andere evenementen. Hier komen veel 

ruiters uit de regio op af en hun deelname trekt óók weer bezoekers. Tegenwoordig wordt 

er tijdens de wedstrijd veel gefilmd door ruiters en publiek, deze filmpjes worden weer 

gedeeld op Facebook en Instagram. Uw bord zal hoe dan ook op de achtergrond te zien 

zijn.   

 

 

OM DE 2 WEKEN 

EEN EVENEMENT 

LEVERT ONS 

45.000 
BEZOEKERS PER 

JAAR OP. DEZE 

BEZOEKERS ZIEN 

UW BORD HANGEN  

50% VAN DE 

BEZOEKERS 

PLAATST EEN VIDEO 

VAN ZIJN 

WEDSTRIJD  
(MET UW BORD OP DE 

ACHTERGROND)  

OP SOCIAL MEDIA   

Kijk ook eens op  

onze website 

WWW.PSCVOOREND.NL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reclamebord 145 x 250 cm         

PRIJZEN  

20/21 

Reclamebord  72,5 x 500 cm         

Reclamebord 145 x 500 cm        € 250  

€ 150  

€  90  Reclamebord  72,5 x 250 cm         

€ 150  

Wilt u samenwerken met ons?  

Onderstaand ziet u de mogelijkheden voor een reclamebord  

in onze accommodatie.  

 

De prijzen zijn voor een kalenderjaar, exclusief BTW, exclusief de 

maakkosten.   

 

 



 

SPONSORCONTRACT RECLAMEBORD 

 

 

Wij willen graag: 

 
(aankruisen wat van toepassing is) 

o Reclamebord 1450 x 5000 voor € 250,- per jaar 

o Reclamebord   725 x 5000 voor € 150,- per jaar 

o Reclamebord 1450 x 2500 voor € 150,- per jaar 

o Reclamebord   725 x 2500 voor €    90,- per jaar 

 

Naam bedrijf: …………………………………………………………………………. 

Straat & huisnummer: ……………………………………………………………….. 

Postcode & Plaats: …………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………. 

BTW-nummer: ………………………………………………………………………... 

 

Voorwaarden:  

- Bij een samenwerking nemen wij contact met u op om er samen voor te zorgen dat uw bord 

(eventueel) ontworpen wordt en zo snel mogelijk in onze accommodatie komt te hangen.  

- De sponsoring wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met 1 jaar totdat u deze opzegt. De 

opzegging dient te geschieden voor 1 december voorafgaand aan een nieuw kalenderjaar.  

- De sponsor verplicht zich tot het betalen van het sponsorbedrag zoals bovenstaand 

overeengekomen. Het sponsorbedrag wordt jaarlijks in 1 termijn geïnd via een eenmalige 

factuur.  

 

Ik verklaar akkoord te zijn met bovengenoemde voorwaarden:  

  

Datum: ………………………………………………………………………………… 

Naam : ………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening: ………………………………………………………………………. 

 


