
 

Geachte heer, beste mevrouw, 

Net als de vorige jaren organiseren wij enkele ijshockey toernooien tijdens de maand april 2017 op de schaatsbaan te Turnhout.  Naar aanleiding 

hiervan wilden wij u vragen om onze club te sponsoren door het plaatsen van een advertentie in ons programmaboekje.  U kan ook totaalsponsor 

worden van één of meerdere toernooien.  In dit geval staat het toernooi in het kader van Uw bedrijf.  Het programmaboekje wordt verspreid tijdens 

onze toernooien in het ijssportcentrum te Turnhout. 

 

TOERNOOIDATUMS 

U8 TOERNOOI (7-6 jarige)/ U10 TOERNOOI (8-9 jarige)                 MAANDAG 17 APRIL 2017  

U14 TOERNOOI (12-13 jarige)    ZATERDAG 08  EN ZONDAG 09 APRIL 2017 

RECREANTEN SENIOREN      ZATERDAG 29 EN ZONDAG 30 APRIL 2017 

TURTLES TOERNOOI     ZATERDAG 1 ARPIL 2017 

KOSTPRIJS PER SPONSORING     Toernooi   
Advertentie ¼ pagina:       60 €   
Advertentie ½ pagina:       85 €   
Advertentie volledige pagina (A4 formaat):    110 €  
Spandoek       150 €  
Totaalsponsoring       te bespreken 
 
Voor onze tombola kunnen wij ook nog sponsorprijzen gebruiken, indien u leuke artikels heeft liggen, zijn deze van harte welkom voor 
onze Tombola! 
 
Voor al uw vragen kan u terecht bij Hans Van Accom 0495/52.38.16 (pr@turnhouttigers.be)  

!!! Vergeet niet een DIGITAAL EN DUIDELIJK voorbeeld van uw reclame of tekst door te mailen in de juiste 

afmetingen voor 25 maart 2017 !!! 

U kunt ook storten op BE41 0688 9489 1210 en dit met vermelding van firmanaam en keuzesponsoring 

VOLDAAN AAN:NAAM:..............................  JA   NEE    DATUM:......../......./....... 

 

Turnhout Tigers dankt u reeds bij voorbaat voor uw bijdrage  Handtekening en naam verantwoordelijke 

 

STROOK CLUB      INVULLEN IN DRUKLETTER AUB 

NAAM FIRMA:......................................................................................................... 

NAAM VERANTWOORDELIJKE: .................................................................. 

ADRES:.................................................................................................................... 

TEL. ....................................................GSM: .......................................................... 

EMAIL: ..................................................................................................................... 

BTW N°: ................................................................................................................... 

 

PAGINA   ¼     60 €    

   ½     85 €   

   VOLLEDIGE   110 €   

   SPANDOEK   150 €       

   TOTAALSPONSORING    

    

VOORBEELD RECLAME  JA  NEE  ( tekst, logo, layout, fotokopie, digitaal, ...........) 

FAKTUUR   JA  NEE 

VOLDAAN   JA  NEE 

 

SPONSOR        verantwoordelijke Turnhout Tigers 

Handtekening + naam (stempel)      handtekening + naam 


