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Geachte,

Sint-Truiden BB, 0267, gesticht in 1947 heeft een hele geschiedenis om op terug te blikken, maar
het seizoen 2020 - 2021 zal ons dankzij de corona-pandemie nog lang bijblijven.
Gelukkig is ons bestuur terug met goede moed bezig met de voorbereidingen van een nieuw seizoen vol actie. 
Wat ook betekent zorgen voor voldoende budget voor onze 13 ploegen (4 senioren en 9 jeugd) .  

Jeugdspelers mogen bij KSTBB steeds rekenen op een degelijke en professionele training.
Voor de senioren is de doelstelling reeds enkele jaren bereikt om terug in de landelijke afdeling te geraken. En
ook dit jaar willen we met onze ploeg weer hoog eindigen (subtop). 
Dit engagement en deze ambitie kunnen we niet realiseren zonder de financiële steun van partners en
sympathisanten.

In het bijgevoegde sponsordossier kan u de details terugvinden van onze sponsorpakketten.
We hopen u als partner tijdens het komende seizoen te mogen verwelkomen langs het veld of op één van onze
evenementen. Om de opties voor sponsoring verder te bespreken komen we graag langs of staan we uiteraard
ook open voor een telefonisch of online gesprek. 

We verwelkomen je graag (opnieuw) in onze club, 
Het bestuur
KSTBB

Contacteer ons:
www. kstbb.be/bestuur
sponsoring@kstbb.be



Samen met uw collega's of werknemers komt u kijken naar een wedstrijd van de A-ploeg:
U ontvangt 12 toegangstickets
Uw gezelschap krijgt een toegewezen VIP tafel met 2 flessen champagne & hapjes
U doet zelf de opworp voor de wedstrijd waarbij uw bedrijf genoemd wordt voor het
publiek als 'sponsor van de avond'

KSTBB plaatst een foto van uw logo en gezelschap (indien iedereen hiermee akkoord is) op
de website & facebook pagina van de club zodat u dit kan delen onder uw publiek.
Prijs : € 250 excl. btw

Pakket 1:  Shaquille O'Neal - Logosponsoring

Uw logo getoond op een pull-up banner aan de ingang van de cafetaria tijdens alle
thuiswedstrijden.
Uw logo getoond op een 42 inch scherm in het cafetaria tijdens alle thuiswedstrijden.
Uw logo getoond in een draaiende carrousel op de website van KSTBB.
Prijs : 150 € excl. btw

Pakket 2:  Dennis Rodman - VIP avond ( incl. wedstrijdbal)

Iedereen die wenst kan een abonnement / steunkaart aankopen. 
Hiermee heeft u toegang tot alle senioren- en jeugdwedstrijden van KSTBB.
Prijs: € 75 (indien factuur gewenst: + 21% btw)

Sponsorpakketten kunnen ook gecombineerd worden, hierbij ontvangt u 10% korting op de totaalprijs.
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Een groot reclamepaneel formaat 3.00m x  1.00m (of spandoek) met uw publiciteitsopdruk. 
Visuele aanwezigheid van uw firma op alle thuiswedstrijden en bekermatchen van alle
senior-  en jeugdploegen 
4 seizoensabonnementen of 10 toegangstickets voor de A-ploeg
Prijs : € 750 excl. btw
Eventuele aanmaakt paneel of spandoek niet inbegrepen

Pakket 3:  Michael Jordan - Reclamebord

Uw reclamebord formaat 1.20m x 0.60m met het door u voorgestelde 

Visuele aanwezigheid van uw firma op alle thuiswedstrijden en bekermatchen van alle 

5 toegangstickets voor een wedstrijd naar keuze van de A-ploeg.
Prijs : € 225 excl. btw
Supplement aanmaakkost voor het bord (éénmalig) : € 75 (excl. btw)

            logo en tekst.

seniors- en jeugdploegen.

Pakket 4:  Stephen Curry - Groot paneel / Spandoek

Sponsorpakketten kunnen ook gecombineerd worden, hierbij ontvangt u 10% korting op de totaalprijs.
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Wij doen een voorstel naar een  naamsponsor, aan wie we onze clubnaam willen verbinden.  
 Daarbij garanderen we  exclusiviteit  binnen de sector.
Als naamsponsor wordt u automatisch betrokken bij alle sponsoring & media-
aangelegenheden van de club: 

reclame op shirt of broek
bordenreclame
website: hier wordt ruimte voorzien voor een uitgebreide beschrijving van uw bedrijf
affiches
social media
pers

Pakket 5:  LeBron James - Hoofdsponsor
Shirtreclame vooraan of achteraan en/of shortreclame voor- en achteraan 
Als hoofdsponsor wordt u ook betrokken bij alle andere sponsoringsvormen: 

reclame op shirt of broek
bordenreclame
affiches
website: hier wordt ruimte voorzien voor een uitgebreide beschrijving van uw bedrijf
social media

Wij werken een voorstel voor u uit in prijzen variërend vanaf 1.250 € (broek) tot  2.000 €
(shirt) excl. btw

Pakket 6:  Sin City Naamsponsor

Sponsorpakketten kunnen ook gecombineerd worden, hierbij ontvangt u 10% korting op de totaalprijs.
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