
Sponsormogelijkheden
SEIZOEN 2021-2022

www.fclisse.nl



• 5 BC kaarten, gratis drankje en hapje
• 5 zitplaatsen op overdekte tribune
• Eenmalig gebruik van sponsorhome, excl. consumpties
• Exclusief evenement samen met hoofdsponsors
• Exposure: vermelding sponsorbord ingang, logo website FC Lisse, logo op briefpapier,
  vlag, backdrop interviewbord, reclamebord 18 meter, LED scorebord.
• Eenmalig balsponsor
• Deelname aan alle georganiseerde businessclub evenementen voor 5 personen

• 3 BC kaarten, gratis drankje en hapje
• 3 zitplaatsen op overdekte tribune
• Eenmalig gebruik van sponsorhome, excl. consumpties
• Exposure: vermelding sponsorbord ingang, logo website FC Lisse, vlag,
   reclamebord 12 meter
• Deelname aan alle georganiseerde businessclub evenementen voor 3 personen

• 2 BC kaarten, gratis drankje en hapje
• 2 zitplaatsen op overdekte tribune
• Exposure: vermelding sponsorbord ingang, logo website FC Lisse, reclamebord 6 meter
• Deelname aan alle georganiseerde businessclub evenementen voor 2 personen

De FC Lisse Businessclub biedt u verschillende mogelijkheden aan om de voetbalvereniging
FC Lisse te sponsoren. Hieronder ziet u de sponsormogelijkheden die wij u als Businessclub
kunnen aanbieden.

GOUD
€ 6.000,-

ZILVER
€ 2.750,-

BRONS
€ 2.000,-

PRIJZEN EXCLUSIEF AANMAAKKOSTEN EN BTW. MEER INFORMATIE VIA SPONSORS@FCLISSE.NL



• 1 BC kaart, gratis drankje en hapje
• 1 zitplaats op de overdekte tribune
• Exposure: vermelding sponsorbord ingang, logo website FC Lisse, reclamebord 3 meter
• Deelname aan alle georganiseerde businessclub evenementen voor 1 persoon

• 1 BC kaart, gratis drankje en hapje
• 1 zitplaats op overdekte tribune

Bij het privé-sponsorpakket wordt geen BTW berekend

BC LID
€ 1.350,-

PR I V É
€ 750,-

BOARDING (VAST EN ROTEREND) 
• € 100,- per meter, lange zijde minimaal vanaf 305 cm (x 76 cm, zowel vast als roterend). 
De gewenste bordlengtes dienen een veelvoud hiervan te zijn.
• € 125,- per meter, ballenvangers, korte zijde minimaal 500 cm (x 125 cm).
De gewenste bordlengtes dienen een veelvoud hiervan te zijn.

GREEN BOARDING 
• De sponsorbijdrage worden gebruikt voor verduurzaming van onze accommodatie
en past bij het verantwoord ondernemen.
Prijzen v.a. € 1.200, - excl. BTW, meer informatie via sponsors@fclisse.nl

LED SCOREBORD 
• Full screen advertentie, filmpje (max. 10 seconde) € 450, - per seizoen
• Full screen logo € 250, - per seizoen
• Doelpunt sponsor € 25, - per thuis gescoord doelpunt FC Lisse (logo zichtbaar)
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PRIJZEN EXCLUSIEF AANMAAKKOSTEN EN BTW. MEER INFORMATIE VIA SPONSORS@FCLISSE.NL

FC Lisse  |  0252 - 413 494  |  sponsors@fclisse.nl



Sportpark Ter Specke
Spekkelaan 1 2161 GH Lisse
0252 - 413 494
sponsors@fclisse.nl

        


