
www.taverbo.nl

Adres: Voetboog 18

5283 WL Boxtel 

Telefoonnummer PR-Commissie: 06-47871601

Maak Uw onderneming zichtbaar en wordt 
bordsponsor bij onze vereniging!

Zoals het een gezonde vereniging betaamt, is onder aanvoering van een 
actief bestuur de werving van gelden een continue punt van aandacht. 
Taverbo/Sabo biedt al jarenlang diverse sponsorpakketten aan. Middels 
deze flyer willen wij een van onze pakketten extra onder de aandacht 
brengen.

Graag bieden wij u de mogelijkheid tot plaatsing van een groot reclamebord 
in onze eigen accommodatie. Onze accommodatie is 7 dagen per week 
geopend en is deels in gebruik door de plaatselijke Judo vereniging. U 
bereikt met uw bord dus niet alleen de leden van Taverbo/Sabo maar ook 
die van de Judoclub. Uw onderneming krijgt daardoor maximale 
naamsbekendheid binnen een  grote (hoofdzakelijk Boxtelse) doelgroep. En 
dit is nog lang niet alles!

Wat krijgt U?

Groot reclamebord in de accommodatie
 U krijgt een groot bord  aan de muur van onze zaal
 Het bord is door U geheel naar wens te ontwerpen

Advertentie in het clubblad
• U krijgt een advertentie in ons digitale clubblad dat onder de leden wordt 

verspreid. Het clubblad verschijnt 4 keer per jaar

Banner op de website
• U krijgt een banner op onze website www.taverbo.nl

Gratis tafeltennissen
• Gedurende 8 x per jaar kunnen U, uw werknemers, zakenrelaties of 

famlieleden gratis komen tafeltennissen. 

Kosten?

De kosten bedragen € 150,- voor  een overeenkomst van 
1 jaar

Bespaar € 30,- en sluit een overeenkomst af voor 3 
jaar. U betaald € 420,- i.p.v. € 450,-
Deze bedragen zijn inclusief de kosten voor het maken van het bord. Kosten 
voor 3 jarige overeenkomst dienen bij aanvang van het eerste jaar te 
worden voldaan.

Interesse? Neem contact op via onderstaande gegevens. Ook voor meer 
informatie over andere sponsor mogelijkheden bent u daar aan het goede 
adres.


