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Studententennisvereniging



Met 555 leden is T.C.Veracket één van de grootste
studententennisverenigingen in Nederland. Bij T.C. Veracket gaan
gezelligheid en tennis goed samen. Dit is onder andere zichtbaar
bij de vele activiteiten die wij organiseren. Voorbeelden van
activiteiten zijn bijvoorbeeld de Davis Cupin Tsjechië, Roland
Garros in Parijs, de voorjaarscompetitie en onze eigen Open
Toernooien. Wat T.C. Veracket binnen Groningen uniek maakt is
dat zij niet is aangesloten bij een algemene studentenvereniging
en dus volledige vrijheid heeft in het organiseren van activiteiten.
Zodoende is er ook veel meer mogelijk qua sponsoring. Met veel
actieve leden en veel activiteiten heeft T.C. Veracket u als sponsor
dus veel zichtbaarheid en naamsbekendheid te bieden. Een
banner op de website? Facebook promotie? Naamverbintenis aan
een Open Toernooi? Het is allemaal mogelijk. Ontdek in het
vervolg van de brochure hoe wij met u kunnen samenwerken tot
een mooi resultaat!

Aniek Biersma  
Voorzitter T.C. Veracket 2021-2022
Voorzitter sponsorcommissie T.C. Veracket 2021-2022



Jaarlijkse hoogtepunten bij T.C.
Veracket zijn de toernooien. Met
het Open Toernooi in de zomer,
de clubkampioenschappen in de
lente en het Winter Open
Dubbeltoernooi zijn er
gedurende het hele jaar volop
mogelijkheden tot sponsoring.

Één week lang toptennis op
landelijk niveau.
Rond de 450 deelnemers

Vier dagen lang volop sfeer
en gezelligheid
Rond de 230 deelnemers

 Open Toernooi:

Winter Open Dubbeltoernooi:

  

Pakket A Pakket B Pakket C

Naamverbintenis 
 Open Toernooi
Logo en naam op
promotiemateriaal
Promotie via
Facebook
Promotiemateriaal
toernooitas
Reclame doek/bord
op centercourt
Advertentie
toernooiboekje
Overige opties in
overleg

Naamverbintenis
Open Toernooi
Logo en naam op
promotiemateriaal
Promotie via
Facebook
Spandoek op het
park
Promotiemateriaal
toernooitas
Overige opties in
overleg

Naamverbintenis 
 hoofdbaan
Promotie via
Facebook
Advertentie
toernooiboekje
Productsponsoring in
toernooit
Overige opties in
overleg

Andere opties zijn ook mogelijk. We leveren graag maatwerk en passen
graag de pakketten op uw wensen aan!

 
Neem contact op voor meer informatie en de prijzen.

Verbintenis Open Toernooien



Banner op de
website

Programmaboekje

Social media Algemeen

Digitale nieuwbrief (12x
per jaar)

Hoofdpagina (12
maanden) €200.-
Hoofdpagina (6
maanden) €125.-

Hele pagina €75.-
Halve pagina €45.-

Hele pagina €195.-
Halve pagina €120.-

Combinatiekorting drie
programmaboekjes naar
keuze:

Promotie Social media
vanaf €75.-

Onder andere Facebook,
Instagram, Snapchat en
andere leuke acties

Advertentie en logo
€150.-
Alleen logo €90.-

De digitale nieuwsbrief gaat
maandelijks naar alle (555)
leden

Bedrijfsvlag op park
tijdens evenement €50.-

T.C. Veracket tijdens de
KEI-week

Neem contact op voor
meer informatie

Naamverbintenis
evenement* T.C. Veracket

Neem contact op voor
meer informatie

*Voorbeelden van evenementen zijn een Lustrum, de
Clubkampioenschappen, Teamcompetitie, Liftweekend



In deze brochure staan allerlei opties die
mogelijk zijn qua sponsoring. Uiteraard staan
wij ook open voor andere ideeën die niet hier
genoemd zijn! Interesse gekregen in het
sponsoren van T.C. Veracket? Heeft u vragen of
wilt u graag wat meer informatie? Twijfel dan
niet, en neem contact op over de verschillende
sponsormogelijkheden of bezoek onze
website!

Aniek Biersma
Voorzitter T.C. Veracket 2021-2022 
Voorzitter Sponsorcommissie 2021-2022

Contact

acquisitie@veracket.nl

w w w . v e r a c k e t . n l

Neem contact op


