Sponsorvoorstel
Honkbal en Softbal club Almere ‘90

Sponsoring van honkbal en softbal Club Almere ‘90
Stel je voor
Alle mogelijkheden die een sportclub kan bieden zoals naamsbekendheid voor jouw merk in de regio
en de samenwerking met onze prachtige club.

Bereik
Een homerun in zichtbaarheid maar ook in het ondersteunen van een club vol ambitie welke altijd
bereid is een stap verder te gaan en onze club te steunen om hiermee een toekomst te verzekeren.
Ten eerst bij het verzorgen van jeugd teams, ten tweede bij het maken van weloverwogen
beslissingen voor een stabiele en financieel gezonde club.

Honkbal en Softbal Club Almere ‘90 – Een positieve partner

Wie zijn wij ?
Almere ’90 is een van de grootste honkbal en softbal club in Nederland, met 250 leden variërend van
leeftijden van 4 tot 70 jaar oud.

Waar komen wij vandaan?
Onze geschiedenis begint bij de Polmerians in het jaar 1982. Een honkbal en softbal club die zich in de
loop der jaren heeft ontwikkeld tot de club van vandaag. Het jaar 1990 was het jaar dat wij zijn verhuisd
naar de huidige locatie op het Fanny Blankers-Koen Sportpark, en ook van naam zijn veranderd naar
Almere ’90.

Waar spelen wij?
De spelers van Almere ’90 hebben de privilege om op een van meest magistrale sport complexen in
Nederland te mogen spelen. Met zes hoogwaardige velden, waarvan er een omgebouwd is tot het
stadion voor de wereldkampioenschappen honkbal in het jaar 2005. De meeste van onze velden
beschikken over licht zodat er ook wedstrijden ‘s avonds gespeeld kunnen worden.
Het multifunctionele pand midden op het sportpark heeft een bar, sportwinkel, kleedkamers, fitness
ruimte, vergaderzalen en meer. De gehele faciliteit sluit aan op het hoofdveld/stadion.

Wat spelen wij?

Softbal (mannen & vrouwen) senioren en jongeren

Slow Pitch Softbal (mannen & vrouwen)

Honkbal (mannen) senioren en jongeren

Bee-Ball (jongens & meisjes tot de leeftijd van +/- 8 jaar)

Speciale evenementen
Windmill Classic
●

Een jaarlijks internationaal toernooi voor Slow
Pitch Softbal

●

Gedurende 3 dagen trekt het jaarlijkse
evenement meer dan 3.000 bezoekers !

●

45 Slow Pitch teams totaal met minstens 500
spelers van over de hele wereld. (zoals
Nederland, Duitsland, Italië, Engeland en
Amerika)

●

Een positieve en familie vriendelijke sfeer.

Battle of the Birds Youth Baseball Toernooi
●

Een 2 daags internationaal jeugd (12-15 jaar)
honkbal evenement.

●

6 teams van meest compentatieve honkbal landen
als Nederland, Japan, Duitsland, Frankrijk en
Amerika.

●

Meer dan 100 jeugd spelers en meer dan 500
bezoekers tijdens de honkbal wedstrijden!

Welke voordelen bieden wij?
Bij ons uitgebreide en geweldige sportcomplex zijn er meerdere leuke manieren om zich te kunnen
promoten bij en met onze club.
Hieronder enkele voorbeelden:
#1. Ingang banners & vlaggen
Verwelkom onze atleten en onze bezoekers met een warm welkomstbericht en promotie van jouw
product op een groot spandoek.
●
●
●
●
●

Locatie: Vlakbij de parkeerplaats, en tevens enige toegangsweg tot ons complex.
Banner grote: 225 x 185 cm
Materiaal: trespa (0,6 cm)
Kosten: € 250,- eenmalige productie kosten + € 500,- jaarlijkse advertentie kosten.
Er zijn twee vlaggen beschikbaar voor promotiedoeleinden, prijzen in overleg.

#2. Bee-Ball tribunes promotie
Wanneer je als eerste ons terrein opkomt is het BeeBall veld gelijk zichtbaar. Hier spelen onze jongste
spelers en hun wedstrijden zijn altijd druk bezocht door ouders en supporters die de kinderen
aanmoedigen vanaf de houten tribune.
●
●
●
●

Locatie: Links naast de ingang
Banner maat: 225x 185 cm
Material: trespa (0,6 cm)
Kosten: € 250,- eenmalige productie kosten + € 400,- jaarlijkse advertentie kosten.

#3. Hoofdveld: Stadion wandbanners
Ons hoofdveld/stadion is een prachtig aandenken van de wereldkampioenschappen honkbal uit 2005,
destijds was Almere een van de vijf gaststeden. Landen als Canada, Taiwan, Amerika en Venezuela
speelden hun wedstrijden gedurende een van de meest fascinerende evenementen in onze
clubgeschiedenis. Het veld is momenteel in gebruik bij de honkbal junioren en senioren. Ook tijdens
onze speciale evenementen als Windmill Classic en de Battle of the Birds wordt gebruik gemaakt
van het hoofdveld.
●
●
●
●

Locatie : de spandoeken zijn goed zichtbaar vanuit iedere plek in het stadion!
Maat: 100 x 375 cm
Materiaal: verschillende materialen mogelijk
kosten: € 75,- eenmalige productie kosten + € 450,- jaarlijkse advertentie kosten.

#4. Shirtsponsoring
Mogelijk de mooiste manier om onze teams te sponsoren: spelersshirts voorzien van jouw bedrijfslogo.
Shirtsponsoring zorgt voor de meest constant zichtbare reclame, zelfs bij uitwedstrijden. Al onze teams
spelen door het hele land, zo bent u niet alleen in onze regio zichtbaar maar door het hele land!

Zakelijke evenementen, meetings & meer…
●

Ons clubhuis is de perfecte locatie voor zakelijke evenementen en meetings het beschikt over:
○

Een centrale ruimte inclusief bar

○

2 vergaderruimtes met alle benodigde presentatiemiddelen zoals een beamer, wi-fi en
geluidsinstallatie

●

Een ideale locatie voor zorgeloze vergaderingen en zakelijke evenementen.

●

Onze catering biedt verschillende dranken: koffie, thee, frisdrank en licht alcoholische dranken.

●

Voor degene die onze favoriete sport is wil proberen kunnen er ook clinics worden
georganiseerd welke gegeven worden door de spelers van onze eerste honkbal heren team.

●

Prijzen zijn in overleg

Voordelen van sponsoren
Wat kan het sponsoren van honkbal en softbal club Almere ’90 voor uw bedrijf opleveren?

● Marketing: wekelijks vele honderden tot duizenden mensen die onze club bezoeken.
● Een connectie maken met een gezonde en sportieve leefstijl.
● De kans om de sociale kwaliteiten van jouw bedrijf zichtbaar te maken en tegelijkertijd te
investeren in de ontwikkeling van de jeugd.

● De mogelijkheden tot organiseren van zakelijke ontmoetingen met klanten, en sportdagen
voor de werknemers bij onze club.

● Het kunnen bezoeken van de wedstrijden van Almere ’90, dit betekent ook de toegang tot
alle evenementen. Beginnend elk jaar met onze drukbezochte openingsdag van het
seizoen.

Geef jouw bedrijf en onze club de kans!

