
VRIJE PAKKETTEN
Er bestaat de mogelijkheid om een “eigen” pakket samen te stellen. Met andere 
woorden: er zijn genoeg mogelijkheden om een pakket naar uw keuze samen te 
stellen. Gezien de mogelijkheden binnen dit “keuze” pakket, worden de bedragen 
en dus de korting samen met u vastgesteld.

Voor gelezen en akkoord Datum

SPONSORPAKKETTEN
Om het voor u gemakkelijker en aantrekkelijker te maken, kunnen wij 
samen met u pakketten samen stellen of u kiest voor een bestaand pakket. 
Gemakkelijk en snel, bovendien ontvangt u, afhankelijk van de keuze een 
aantrekkelijke korting!

Contact
Wij hopen dat u zoveel vertrouwen in onze vereniging heeft dat u besluit sponsor te worden van Pax. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie via sponsoren@paxhengelo.nl  
Wij maken graag een afspraak om de sponsormogelijkheden met u te bespreken.

Alle contracten worden in overleg met u opgesteld en mondeling met u besproken. 
Alle prijzen, exclusief BTW. Alle contracten hebben een doorlooptermijn van 4 jaar.

SPONSORING
PAX

O Advertentie in Pax & zo, 1/4 pagina 
O Reclame op scorebord, veldzijde

O Reclame op scorebord, veldzijde 
O Vlag
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O Advertentie in Pax & zo, 1/4 pagina 
O Bord langs Pannaveld (2 meter)

O Reclamebord 
O Vlag

€ 450,-

€ 375,-

€ 400,-

€ 325,-



Kledingsponsor
Vermelding bedrijfsnaam op kleding
Trainingspakkenset
Senioren 
Junioren 
Pupillen- t/m JO9
Pupillen 
Prijzen incl. bedrukking

Stersponsor
Diverse reclame-uitingen zoals 
reclamebord, vermelding in Pax & Zo 
en presentatie magazine

Hoofdsponsor
Diverse reclame-uitingen zoals reclamebord, 
vermelding op shirt 1e elftal, vermelding in 
de Pax & Zo en het programmaboekje.

Activiteitensponsoring
zoals toernooien, evenementen 
en andere jeugdactiviteiten, vermelding in 
Pax & Zo en op de website van de vereniging

Supplier
Keuze uit diverse reclame-uitingen 
zoals reclamebord, vermelding in Pax & Zo 
en presentatie magazine.

Diversen
Welkomsbordje Hengelo Gld.
Kleedkamerbord
Club van 50

 

SPONSORVORMEN
Er zijn bij Pax vele vormen van sponsoring mogelijk. Al de mogelijkheden van sponsoring komen hierna aan de orde. 
Voor wat hoort wat, dus geven we bij de diverse mogelijkheden ook aan welke aandacht Pax besteedt aan haar sponsors.
Alle prijzen, exclusief BTW, zijn per seizoen en contracten worden in principe aangegaan voor een periode van 4 jaar 
(met uitzondering van de sponsoren van het Pannaveld -5 jarig contract-).

SOORT SPONSORING 

WORD SPONSOR BIJ PAX!
Sport en sponsoring zijn tegenwoordig niet meer los van elkaar te denken. Sport 
staat voor ontspanning, presteren, plezier, een goede gezondheid en samen-
werking. Allemaal elementen waar bedrijven graag mee geassocieerd willen 
worden. Een logisch gevolg is dan ook: sponsoring! Naast de positieve associa-
tie, geeft sponsoring ook een uitstekende invulling aan reclamedoelstellingen 
van bedrijven en biedt het een platform om te netwerken. 

Pax heeft met haar historie een goede naam en een grote achterban opgebouwd. 
Wij denken dat u door onze vereniging te sponsoren precies in de roos prikt om uw 
naamsbekendheid te vergroten en/of te handhaven in Hengelo Gelderland en om-
streken. Onze vereniging wordt gekenmerkt door stabiliteit en zal alles in het werk 
stellen om met uw belangen zo goed mogelijk om te gaan. Jaarlijks bieden wij een 
aantal sponsoractiviteiten aan waarbij u in de gelegenheid bent om met uw collega 
sponsoren te communiceren.

Bij ons staan sportiviteit en goed presteren hoog in het vaandel: kenmerken die ook 
in uw bedrijf belangrijke waarden zijn.

Naamsbekendheid
Sponsoring straalt een zekere maatschappelijke betrokkenheid uit, hetgeen door een 
breed publiek wordt gewaardeerd. Kunt u zich hierin vinden? Dan ligt sponsoring 
bij Pax voor de hand. Als tegenprestatie zorgt Pax dat onder meer uw medewerkers 
en/of hun kinderen hun sport optimaal kunnen beoefenen; tevens zorgt zij voor 
een zo goed mogelijke publiciteit. De sponsorcommissie en de voetbalvereniging 
Pax zullen met de nodige publiciteit naar buiten treden. 

Pax-sponsor worden is gebruikmaken van de bekendheid van de amateurvoet-
balclub in Hengelo. Daarom richt Pax zich op bedrijven binnen de gemeente 
Bronckhorst. De club denkt aan plaatselijke ondernemers die hun onderneming 
naamsbekendheid willen geven door te kiezen voor sponsoring, of omdat zij 
maatschappelijk betrokken zijn en een financiële bijdrage willen leveren aan een 
vereniging. Maar ook particulieren of ondernemers wiens zoon, dochter en/of een 
familielid bij Pax voetbalt, kunnen sponsor worden.

Kortom, sponsoring betekent dus naamsbekendheid en draagt bij aan een positieve 
uitstraling van uw bedrijf die verbonden is met de voetbalclub Pax.  

€ 350,-
€ 275,-
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€ 225,-
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in overleg

in overleg
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€ 150,-
€ 150,-

€ 50,-

Vlag
Baniervlag langs het hoofdveld. 
De realisatie van de vlag zal door Pax 
worden geregeld (en is dus inclusief).

Reclamebord, langs veld 1
Maken bord: eenmalige kosten bord en 
belettering ±  € 225,- of zelf aanleveren.
Afmetingen: 305 x 65 cm.

Reclame op scorebord
Zijde Kruisbergseweg
Zijde veld 1
Inclusief print

Sponsor Jeugdplan
Hoofdsponsor jeugd 
Stersponsor jeugd
Bord langs Pannaveld (1 meter)

Advertentie Pax & zo
Advertentie in de Pax & Zo
1/8 pagina  
1/4 pagina  
1/2 pagina  
1 pagina  
Een eenmalige advertentie in overleg.
Advertorial 1 pagina
Advertorial 2 pagina ‘s 
Advertorial 1 pagina met film

TV-Scherm
Reclamespots  op tv-scherm(en) 
bij thuiswedstrijden van het eerste elftal

€ 125,-

€ 225,-

€ 600,-
€ 300,-

€ 1.000,-
€ 450,-
€ 100,-

€ 150,-
€ 250,-
€ 400,-
€ 650,-

€ 750,-
€ 1.250,-
€ 1.500,-

in overleg 



VRIJE PAKKETTEN
Er bestaat de mogelijkheid om een “eigen” pakket samen te stellen. Met andere 
woorden: er zijn genoeg mogelijkheden om een pakket naar uw keuze samen te 
stellen. Gezien de mogelijkheden binnen dit “keuze” pakket, worden de bedragen 
en dus de korting samen met u vastgesteld.

Voor gelezen en akkoord Datum

SPONSORPAKKETTEN
Om het voor u gemakkelijker en aantrekkelijker te maken, kunnen wij 
samen met u pakketten samen stellen of u kiest voor een bestaand pakket. 
Gemakkelijk en snel, bovendien ontvangt u, afhankelijk van de keuze een 
aantrekkelijke korting!

Contact
Wij hopen dat u zoveel vertrouwen in onze vereniging heeft dat u besluit sponsor te worden van Pax. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie via sponsoren@paxhengelo.nl  
Wij maken graag een afspraak om de sponsormogelijkheden met u te bespreken.

Alle contracten worden in overleg met u opgesteld en mondeling met u besproken. 
Alle prijzen, exclusief BTW. Alle contracten hebben een doorlooptermijn van 4 jaar.

SPONSORING
PAX

O Advertentie in Pax & zo, 1/4 pagina 
O Reclame op scorebord, veldzijde

O Reclame op scorebord, veldzijde 
O Vlag

PAKKET

PAKKET

PAKKET

PAKKET

1

3

2

4

O Advertentie in Pax & zo, 1/4 pagina 
O Bord langs Pannaveld (2 meter)

O Reclamebord 
O Vlag

€ 450,-

€ 375,-

€ 400,-

€ 325,-


