VOETBAL VERENIGING KORREWEG
Sportpark ‘het Noorden’ - Iepenlaan 89A - Groningen - telefoon 050.364 6643 - www.vvkgroningen.nl

Beste mensen,

Is het leuk om een reclamebord van uw bedrijf bij mijn voetbalclub VVK te plaatsen?
U betaalt dan € 450.- voor minimaal 3 jaar, inclusief opmaak van het bord.
Een reclamebord langs ons hoofdveld heeft een afmeting van 300 cm. lang bij 65 cm. hoog.
Bij inlevering van alleen een logo van uw bedrijf ben u al verzekerd van representatieve reclame.
En uiteraard kunt u uw wensen kenbaar maken over kleur/uitstraling/proﬁel.
Er wordt dit jaar een nieuw hoofdveld aangelegd en het Sportpark zijn we weer aan het
opknappen.
Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u ons mailen, sponsoring@vvkgroningen.nl.
Bellen kan natuurlijk ook voor een afspraak of meer info met één van onze sponsormensen *.

Met vriendelijke groet,

* Joop Reijinga 06.549.922.53 · Cihan Altun 06.159.637.20 · Tjeert Bootsma 06.400.687.13

Betaling:
Het 1-ste jaar € 200.-. In het 2-de jaar € 150.- en het laatste jaar de rest, € 100.Voorbeelden relameborden

VEENSTRA B.V.
PLANKENVLOEREN & PARKET
www.veenstra-vloeren.nl

Verlengde stationsweg 38 - 9471 PM Zuidlaren - T. 050.409.62.06

Specialist in huurwoonruimte

Peizermade
06 - 51 39 34 32

VOETBAL VERENIGING KORREWEG
Sportpark ‘het Noorden’ - Iepenlaan 89A - Groningen - telefoon 050.364 6643 - www.vvkgroningen.nl

Beste VVK-er!

Is het leuk om € 50.- te verdienen door een reclamebord te scoren voor je club van een bedrijf die jij
toevallig kent? VVK vraagt om jouw hulp. Een voorwaarde is echter dat het voor minimaal 3 jaar wordt
vastgelegd.
Het bedrijf betaalt dan € 450.- voor minimaal 3 jaar, inclusief opmaak van het bord.
Een reclamebord langs ons hoofdveld heeft een afmeting van 300 cm. lang bij 65 cm. hoog.
Bij inlevering van alleen een logo van het bedrijf zijn ze al verzekerd van representatieve reclame.
En uiteraard kunnen zij hun wensen kenbaar maken over kleur/uitstraling/proﬁel.
Er wordt dit jaar een nieuw hoofdveld aangelegd en het Sportpark zijn we weer aan het
opknappen.
Ben je geïnteresseerd? Dan kun je ons mailen, sponsoring@vvkgroningen.nl.
Bellen kan natuurlijk ook voor meer info met één van onze sponsormensen *.
Of gewoon aanspreken als je elkaar tegenkomt bij de club.

Met vriendelijke groet,
* Joop Reijinga 06.549.922.53 · Cihan Altun 06.159.637.20 · Tjeert Bootsma 06.400.687.13

Betaling:
Het 1-ste jaar € 200.-. In het 2-de jaar € 150.- en het laatste jaar de rest, € 100.Voorbeelden relameborden
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