20220303_BeachEvent-2022-poster.pdf

3

03-03-2022

10:23

Beach Event 2022
Na 2 jaar afwezigheid door alle beperkende maatregelen die nodig waren om het
Corona-virus onder controle te krijgen, kunnen wij niet wachten om eindelijk weer
een editie Beach Event te mogen organiseren!
Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 juni zal het vertrouwde d’Ekkerplein wederom het
strijdtoneel zijn voor beach sporten als; Beach Soccer, -Volleybal. -Tennis & -Voetvolley
met in de avonden een gevarieerd muziekprogramma met dj’s, zangers en live
acts. Dit alles in een prachtige strandsetting die alle bezoekers direct het ultieme
vakantiegevoel geeft!
Om ons evenement te financieren zoeken we partners die hun naam of activiteiten
aan Beach Event willen koppelen. Dit kan op tal van manieren, waarin we een aantal
exposure-opties hebben uitgewerkt, maar het op maat maken van een passend
voorstel voor uw bedrijf is natuurlijk ook mogelijk. We komen graag langs om alles
persoonlijk toe te lichten!
Programma
Vrijdag 17 juni
15.00u Brabants Kampioenschap G-Beach Soccer
17.00u Sponsor BBQ
20.00u Aanvang feestavond
24.00u Einde dag 1
Zaterdag 18 juni
10.00u Beach Soccer toernooi
18.00u Aanvang feestavond
01.00u Einde dag 2
Zondag 19 juni
10.00u Beach Volleybal, -Tennis & -Voetvollley toernooien
18.00u Aanvang feestavond
23.00u Einde Beach Event 2022

EXPOSURE MOGELIJKHEDEN

BOUWHEKBANNER (binnen- / buitenterrein)
t.w.v. €300,- (excl. opmaak & productie)

Op het hekwerk ter afsluiting van het terrein zijn ongeveer 25
bouwhekbannerlocaties met de invulling van een banner naar eigen wens.
Mogelijkheden op binnen- en buitenterrein. Langs de locatie van Beach
Event aan de Burgemeester van Hoofflaan passeren dagelijks meer dan
10.000 auto’s!

TICKETS & MUNTEN OP FACTUUR
Wil je zelf graag het hele weekend komen en/of extra munten op factuur bestellen, ook
dat kan natuurlijk! En ook hier maken we natuurlijk ook graag een voorstel op maat
voor.

BEDRIJS-/PERSONEELSFEEST OP BEACH EVENT

BANNER SPONSORWALL / ENTREEPOORT

Geen personeelsfeestje kunnen vieren door Corona? Of een keer een andere invulling?
Op donderdag 16 juni is het terrein beschikbaar voor strandsporten, een gezellige BBQ
met eventueel aansluitende feestavond. Alles is mogelijk en bespreekbaar, wij stellen
ons terrein graag aan jullie beschikbaar!

De entreepoort die tevens als sponsorwall dient geeft plaats voor 24 sponsoren om
een banner van maximaal 2x2 meter in deze eyecatcher te publiceren. De toren is
verlicht in de avond. En de bovenste 2 rijen zijn ook vanaf de straat goed zichtbaar.

STANDAARD PAKKETTEN

vanaf €250,- *afhankelijk van hoogte (excl. opmaak & productie)

LOGO OP WEBSITE MET LINK NAAR EIGEN PAGINA
t.w.v. €150,-

Op de sponsorpagina van Beach Event worden alle sponsoren getoond, op volgorde
van hoofdsponsor naar kleinere sponsoren. Als sponsor wordt u met uw logo
weergegeven en doorgelinkt naar uw eigen website..

SOCIAL MEDIA
Meer bekendheid voor uw bedrijf genereren via de Facebook en/of Instagram van
Beach Event? Een like/share en/of winactie, alle mogelijkheden zijn bespreekbaar!

TEAMSPONSOR G-TEAM

t.w.v. €1500,- (excl. opmaak & productie)
Voor komende editie staat alweer de 3e editie van het Brabants
Kampioenschap G-Beach Soccer op het programma. Hiervoor hebben
we een partnership met PSV en is perschef Thijs Slegers als ambassadeur
nauw betrokken bij deze activiteit. De exposure mogelijkheden binnen
deze samenwerking bestaan uit 2 beachflags rondom de velden, logo op
wedstrijdshirt van een van de acht G-teams en uw logo op de sponsorwall
waar alle interviews worden afgenomen.

SPONSOR BBQ VRIJDAG 17 JUNI
Aangezien we jullie graag laten zien waar jullie aan bijgedragen hebben hopen we
jullie te verwelkomen op de sponsor-BBQ op vrijdag 17 juni. Op dat moment is ook het
Brabants Kampioenschap G-Beach Soccer bezig en wordt de avond afgesloten met
o.a. Joel Borelli!

PAKKET A t.w.v. €200,-

PAKKET D t.w.v. €1250,-

•
•
•
•

4x VIP weekendtickett
40 consumptiemunten
4x sponsor BBQ
Logo op de website

•
•
•
•

PAKKET B t.w.v. €400,-

•
•

10x VIP weekendticket
100 consumptiemunten
10x sponsor BBQ
1x banner in sponsorwall
(op twee na bovenste rij)

•
•
•
•
•

4x VIP weekendticket
40 consumptiemunten
4x sponsor BBQ
1x bouwhekbanner
Logo op de website

PAKKET C t.w.v. €600,•
•
•
•

6x VIP weekendticket
60 consumptiemunten
6x sponsor BBQ
1x banner in sponsorwall

•

Logo op de website

(op derde of vierde rij van boven)

1x bouwhekbanner
Logo op de website

STERSPONSOR t.w.v. €2500,•
•
•
•
•
•
•

Teamsponsor G-Team
25x VIP weekendticket
250 consumptiemunten
25x sponsor BBQ
1x banner in sponsorwall
t(op een na bovenste rij)
2x bouwhekbanner
Logo op de website

HOOFDSPONSOR t.w.v. €5000,•
•
•
•
•
•
•

Teamsponsor G-Team
50x VIP weekendticket
500 consumptiemunten
50x sponsor BBQ
2x banner in sponsorwall (bovenste rij)
4x bouwhekbanner
Logo op de website

Beach Event organiseert:
tweede editie ‘Brabants Kampioenschap G-Beach Soccer’

Partner worden van het ‘Brabants
Kampioenschap G(ehandicapten)-Beach Soccer’?

Vrijdag 17 juni staat de tweede editie van het G(ehandicapten)-Beach soccer op het programma! Vorig jaar hebben vier teams van Lunet Zorg en Severinus gestreden om de
titel ‘Brabants Kampioen’. Zij werden gecoacht door niemand minder dan Andre Ooijer,
Theo Lucius, John de Bever en Frank Lammers. Na een spannende finale tussen het
team van Frank Lammers en het team van John de Bever wist het team van Frank de
titel in de wacht te slepen en hiermee werd Lunet Zorg de winnaar van de eerste editie.

Voor komende editie staat alweer de 3e editie van het Brabants Kampioenschap
G-Beach Soccer op het programma. Hiervoor hebben we een partnership met PSV en is
perschef Thijs Slegers als ambassadeur nauw betrokken bij deze activiteit.
De exposure mogelijkheden binnen deze samenwerking bestaan uit 2 beachflags rondom de velden, logo op wedstrijdshirt van een van de acht G-teams en uw logo op de
sponsorwall waar alle interviews worden afgenomen.

Na dit succes van afgelopen jaar staat het ‘Brabants Kampioenschap G-Beach Soccer’
weer op de agenda van Beach Event 2022. Thijs Slegers zal namens PSV wederom ambassadeur zijn en ook de gemeente Veldhoven blijft als partner betrokken. Het deelnemersaantal wordt dit jaar verdubbeld naar acht teams vanuit verschillende zorginstellingen uit
Brabant. Natuurlijk staan verschillende bekende Nederlanders weer klaar om de teams te
coachen en mee te helpen strijden voor de winst!
Het ‘Brabants Kampioenschap G-Beach Soccer’ wordt afgesloten met de jaarlijkse BBQ
en zullen alle deelnemers en de winnaars gehuldigd worden op het podium door Thijs
Slegers en een PSV selectiespeler, afgelopen editie was dat Donyell Malen.

Uw logo hier?

Wat krijgt u als teamsponsor
(pakketkosten €1500,-):

•

Teamkleding (10 stuks); shirt & broekje met groot op de borst sponsorlogo

•

Logo in sponsorwall tijdens interview

•

Logo en/of team is minimaal 5 sec. zichtbaar in aftermovie ‘Brabants Kampioenschap
G-Beach Soccer’

•

Logo in eindshot aftermovie het ‘Brabants Kampioenschap G-Beach Soccer’

•

Logo op 2 dranghekken rondom de velden tijdens het toernooi

•

Logo op 2 beachflags rondom de velden

•

10 vip weekendtickets inclusief bbq op vrijdag 17 juni

•

100 consumptiemunten eigen gebruik

•

Onbeperkt consumptiemunten en bbq spelers & begeleiding G-team

Contact
Beach Event en het Brabants Kampioenschap G-Beach
Soccer worden georganiseerd door:
Stichting R.D. Unique Sportevents Veldhoven
De Run 8313
5504 EN Veldhoven
Tel: 0613080471
Email: info@beacheventveldhoven.nl

