OPEN KENNEMERLAND 2020
Sponsormogelijkheden

OPEN KENNEMERLAND 2020
Open Kennemerland is het grootste dartevenement in de regio kennemerland.
Verdeeld over 2 dagen wordt het evenement bezocht door ruim 300
deelnemers.
In 2020 begint het toernooi op 7 maart met de koppels.
Op 8 maart zijn de singles, verdeeld over de volgende categorieën:
•

Heren

•

Dames

•

Jeugd

Voor het Open Kennemerland zoeken we sponsoren die een bijdrage willen
leveren aan dit mooie dartevenement. We hebben hiervoor een aantal
standaardpakketten samengesteld, maar het is uiteraard ook mogelijk om een
pakket op maat samen te stellen. Wil jij je als sponsor verbinden aan Open
Kennemerland? Neem dan contact met ons op via info@dartvk.nl

HOOFDSPONSOR
€ 2.000,-



Bedrijfsnaam wordt opgenomen in de naam van het toernooi,
bijvoorbeeld “Microsoft Open Kennemerland”



Logo en bedrijfsnaam prominent vermeld op alle publicaties en
drukwerk.



4x gratis koppelinschrijving, 5x gratis single inschrijving



10x Baansponsor



Logo vermelding op de website; inclusief link naar de bedrijfswebsite

Voorwaarden
•
Pakket is slechts 1x beschikbaar (first come, first serve)
•

Vermelding op het drukwerk alleen als het nog niet
gedrukt is.

•

Aanmelding van de gratis deelnames moet minimaal 3
dagen voor aanvang doorgegeven worden.

SPONSORPAKKET - GOUD
€ 1.000,-



Logo en bedrijfsnaam vermeld op alle publicaties en drukwerk.



3x gratis koppelinschrijving, 3x gratis single inschrijving



5x Baansponsor



Logo vermelding op de website; inclusief link naar de bedrijfswebsite

Voorwaarden
•
Pakket is slechts 3x beschikbaar (first come, first serve)
•
•

Vermelding op het drukwerk alleen als het nog niet
gedrukt is.
Aanmelding van de gratis deelnames moet minimaal 3
dagen voor aanvang doorgegeven worden.

SPONSORPAKKET - ZILVER
€ 500,-



Logo vermeld op alle publicaties en drukwerk.



2x gratis koppelinschrijving, 2x gratis single inschrijving



2x Baansponsor



Logo vermelding op de website; inclusief link naar de bedrijfswebsite

Voorwaarden
•
Pakket is slechts 5x beschikbaar (first come, first serve)
•
•

Vermelding op het drukwerk alleen als het nog niet
gedrukt is.
Aanmelding van de gratis deelnames moet minimaal 3
dagen voor aanvang doorgegeven worden.

SPONSORPAKKET - FINALE
€ 500,-



Sponsoring van de finalebaan. De bedrijfsnaam wordt opgenomen in
de naam van de baan.



Logo prominent vermeld op alle publicaties en drukwerk.



Vermelding van de bedrijfsnaam op en bij de finalebaan.



Logo vermelding op de website; inclusief link naar de bedrijfswebsite.

Voorwaarden
•
Pakket is slechts 1x beschikbaar (first come, first serve)
•

Vermelding op het drukwerk alleen als het nog niet
gedrukt is.

SPONSORPAKKET - BAAN
€ 75,-



Vermelding van bedrijsnaam en logo op één van de banen



1x gratis deelname voor de singles



Logo vermelding op de website; inclusief link naar de bedrijfswebsite

Voorwaarden
•
Pakket is slechts beperkt beschikbaar, afhankelijk van de
andere sponsorpakketten (first come, first serve)
•

Aanmelding van de gratis deelname moet minimaal 3
dagen voor aanvang doorgegeven worden.

AANMELDEN ALS SPONSOR?

Wil jij je aanmelden als sponsor voor Open Kennemerland 2020? Neem dan
contact op met ons via: info@dartvk.nl
Alle sponsorpakketten zijn op basis van beschikbaarheid en worden
vergeven aan de hand van het ‘first come, first serve’ principe.

Heb je zelf ideeen over sponsoring die niet in de standaard pakketten is
verwerkt? Neem dan contact met ons op en we bekijken graag samen de
mogelijkheden.

Dartvereninging Kennemerland
Info@dartvk.nl
www.dartvk.nl
www.openkennemerland.nl
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