
www.gympies.be info@gympies.beDe Gympies 
Keerbergen vzw

ADVERTENTIES

Programmaboekje Turnshow (mei)
Programmaboekje GGC (november)
2 boekjes, A5 formaat, kleurendruk, 900+600 ex.

1/6 blz. € 40 O
1/3 blz. € 60 O
1/2 blz. € 100 O

Infoboekje leden start seizoen (oktober)
1 boekje, A5-formaat,  kleurendruk, 1.500 ex. 

1/6 blz. € 40 O
1/3 blz. € 60 O
1/2 blz. € 100 O

Programmaboekje turnshow (mei), infoboekje 
leden (okt.) en programmaboekje GGC (nov.)
3 boekjes, A5 formaat, kleurendruk, 3.000 ex.

1/6 blz. € 70 O
1/3 blz. € 110 O
1/2 blz. € 175 O

PROMOTIE ONLINE
Facebook & Instagram (2.500 volgers) € 100 O
Facebook & Instagram + Website € 200 O
Facebook & Instagram + Website + Nieuwbrief € 250 O

Verklaren op ...... /....... /......... deze sponsorovereenkomst aan te gaan. 

Handtekening sponsor

Naam: .......................................................

Handtekening clubafgevaardigde

Naam: .......................................................

Zaakvoerder/contactpersoon:

Naam bedrijf/winkel: 

Adres: 

Telefoon:     BTW: 

E-mail:      Website: 

Sponsorovereenkomst
Sponsoring voor 2022

BASIC

Turnshow
7 & 8 mei
+900 gympies-leden laten het
beste zien van zichzelf tijdens
drie zaalshows voor > 3.000
toeschouwers.

Gympies GymnovaCup
11 & 12 november
Organisatie internationale 
turnwedstrijd van topniveau 
met deelname van teams uit 
15-tal landen.

Grafisch
De Gympies Keerbergen 
vzw maakt de drukwerken, 
boarding, projecties, 
posts etc. U bezorgt een 
advertentie en/of logo in hoge 
resolutie en eventueel info 
of beeldmateriaal voor de 
FB-posts.

Betaling

O   Cash

O   Overschrijving op  
IBAN BE58 9796 4303 0179

GYMPIES GYMNOVACUP SPECIAL (intekenen voor 1 oktober)
• Advertentie in programmaboekje
• Projectie logo op de verschillende digitale scoreborden
• Logo op de boarding tijdens het evenement 

(50x100cm)
• 4 gereserveerde zitplaatsen in de VIP-zone 
• 2 VIP-kaarten voor Dinner & Dance

€ 300 O

015 55 59 61

GYMPIES TURNSHOW SPECIAL (intekenen voor 31 maart)
VIP-arrangement zonder reclame
• 4 gereserveerde zitplaatsen in de VIP-zone 
• 1 VIP-parkeerplaats
• VIP-onthaal tijdens de pauze

€ 150 O

VIP-arrangement met reclame
• 3 bovenstaande opties: VIP-zitplaatsen, VIP-parking, VIP-onthaal
• uw advertentie (½ blz.) in programmaboekje
• uw logo via projectie op groot scherm
• uw logo op de boarding

€ 300 O



Reclame en communicatie
Uw bedrijf in beeld

Logo in reclamefolder, 
bedeeld in augustus via 
de post in de omliggende 
gemeenten, oplage 25.000 
exemplaren. Vanaf Goud

Voorbeeld reclame op Facebook: fotocompilatie
met toevoeging van de sponsorlogo’s.  Vanaf Brons

Permanente reclamedoeken op de sportsite: 
indoor (grote zaal blok A of Gymblok) en/of outdoor 
(hockey-kunstgrasveld). Vanaf Zilver 

Sponsorwall Gympies-GymnovaCup. 
Vanaf Brons

Uw logo op boarding tijdens 2 grote evenementen: Turnshow (mei) en 
internationale wedstrijd Gympies-GymnovaCup (nov). Vanaf Brons

Event-drukwerk met vermelding van 
sponsors. VIP-uitnodigingen, flyers, affiches 
en tickets. Vanaf Goud

Advertentie in onze boekjes, kwalitatief
drukwerk in kleur, 3 publicaties met totale
oplage van 3.000 ex.
Vanaf Brons


