Sponsorpakketten Stichting Samen RKC
Optie 1
Vriend van Samen RKC

Optie 2
Supporter van Samen RKC

Jaarlijkse donatie van € 50,- voor een periode van minimaal 3 jaar.

Jaarlijkse donatie van € 250,- voor een periode van minimaal 3 jaar.

Jouw (privé) naam of bedrijfsnaam wordt vermeld op de
site onder vrienden van Samen RKC.

Jouw (privé) naam of bedrijfsnaam wordt vermeld op de
site onder supporter van Samen RKC.

Als er een bedrijfslogo wordt aangeleverd zal deze geplaatst worden met een doorlink naar de betreffende
website.

Middels het bedrijfslogo wordt een link naar de site van
het bedrijf gemaakt.
Samen RKC levert een standaard pakket aan dat gebruikt
kan worden op de eigen website om aan te geven dat je
als bedrijf actief bent op het vlak van Maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO).
Jaarlijks worden er 5 kaarten voor vak HH aangeboden
voor een thuiswedstrijd van RKC Waalwijk (wedstrijden
tegen Ajax, Feyenoord, PSV en Willem II zijn hiervoor uitgesloten).

Optie 3
Ambassadeur van Samen RKC
Jaarlijkse donatie van € 500,- voor een periode van
minimaal 3 jaar.
Jouw (privé) naam of bedrijfsnaam wordt vermeld op
de site onder ambassadeur van Samen RKC.
Middels het bedrijfslogo wordt een link naar de site van
het bedrijf gemaakt.
Samen RKC levert een standaard pakket aan dat gebruikt
kan worden op de eigen website om aan te geven dat je
als bedrijf actief bent op het vlak van Maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO).
Jaarlijks worden er 10 kaarten voor vak HH aangeboden
voor een thuiswedstrijd van RKC Waalwijk (wedstrijden
tegen Ajax, Feyenoord, PSV en Willem II zijn hiervoor
uitgesloten).
Als Ambassadeur ontvangt u het wedstrijdshirt van
RKC Waalwijk met uw naam of bedrijfsnaam er op.

Optie 4
Held van Samen RKC
Jaarlijkse donatie van € 2.500,-. Per jaar kan aangegeven
worden of er als Held verlengd wordt of dat gekozen wordt
voor de ondersteuning als Ambassadeur of Supporter van
Samen RKC.
Jouw (privé) naam of bedrijfsnaam wordt vermeld op de
site onder Held van Samen RKC.
Middels het bedrijfslogo wordt een link naar de site van
het bedrijf gemaakt.
Samen RKC levert een standaard pakket aan dat gebruikt
kan worden op de eigen website om aan te geven dat je
als bedrijf actief bent op het vlak van Maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO).
Jaarlijks worden er 50 kaarten voor vak HH aangeboden
voor een thuiswedstrijd van RKC Waalwijk (wedstrijden
tegen Ajax, Feyenoord, PSV en Willem II zijn hiervoor
uitgesloten).
1x een wedstrijd in de business van RKC Waalwijk,
2 stoelen (keuze wedstrijd in overleg).
Na de wedstrijd ontvangt u in de businessruimte van RKC
een wedstrijdshirt met uw naam of bedrijfsnaam er op.
Het wedstrijdshirt wordt – wanneer mogelijk - u aangeboden door een van de spelers en stafleden van RKC.
Uw bedrijf krijgt de mogelijkheid om een van de projecten
van Samen RKC voor dit jaar te adopteren. Daarbij is het
mogelijk om een fysieke bijdrage te leveren en/of bedrijfsuitingen tijdens het project aan te brengen. Indien gewenst
worden er foto’s tijdens het event gemaakt die op uw website mag gebruiken om uw MVO verhaal te ondersteunen.
Tenslotte mag uw bedrijf met 20 kinderen gebruik maken
van de gameroom in het RKC stadion.
Bent u een privé persoon en wenst u Held van Samen RKC
te worden, gaan we graag met u het gesprek aan om een
persoonlijk pakket samen te stellen wat aan uw verwachtingen voldoet.

Stichting Samen RKC verzorgt in de regio De
Langstraat, ondersteund door lokale overheden,
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, tal van sportieve en maatschappelijke
projecten. Samen RKC creëert verbondenheid,
beïnvloedt levensvaardigheden op een positieve
wijze en geeft een gevoel van trots mee.

info@samenrkc.nl

www.samenrkc.nl

0416-33 43 56

