Sponsoring Sloeproeiers Groningen
Groningen, januari 2019
Sinds voorjaar 2017 kun je in de stad Groningen sloeproeien bij Sloeproeiers Groningen. Sloeproeien is een
leuke, sportieve buitenactiviteit. Belangrijke kostenposten voor onze vereniging zijn: onderhoud aan sloep
en trailer, materiaalkosten (zoals riemen, dekzeil, reddingsvesten), wedstrijdkosten en een goede
verzekering. Daarom is Sloeproeiers Groningen altijd op zoek naar samenwerking met nieuwe sponsoren.
Onderstaand een overzicht van de mogelijkheden voor sponsoring.
Ook over andere mogelijkheden om ons te sponsoren en steunen gaan we graag in gesprek.
Sponsoropties (onderstaande overzicht is een richtlijn en niet uitputtend)
1e jaar
Na 1e jaar
Hoofdsponsor sloep
€2.750,€2.250,Sponsornaam over totale stuurboord en bakboordzijde
Co-sponsor sloep
€395,325,Sponsornaam op stuurboord en bakboord. Gedeeld met andere sponsoren
Sponsor riemen
€1.000,800
Sponsornaam op riembladen (8+2 reserve)
Sponsor verenigingsshirt
€500,€450,Sponsornaam op rugzijde verenigingsshirt. Voor wedstrijden en trainingen.
• Gaat u ons sponsoren, dan plaatsen wij uw logo/bedrijfsnaam op sloep/riemen/ verenigingsshirt.
• Uiteraard krijgt u een plek op onze website www.sloeproeiers.nl.
• En natuurlijk versturen wij bij de start van onze samenwerking hierover een persbericht.
• Ook kunnen wij u als sponsor een roeiclinic aanbieden om zelf het “sloeproeigevoel” te ervaren.
Voor vragen of informatie neem contact op met de sponsorcommissie via:
Matthijs Buurman 06-13127149 (voorzitter Sloeproeiers Groningen).

Highlights Sloeproeiers Groningen 2018
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Wild card verdiend voor HT 2019
(de Koninginnenrace van het sloeproeien)
4 podium plaatsen in 9 wedstrijden
1e plaats VuurtorenRace Urk (15,8 km)
2e plaats Slag om Makkum (12,0 km)
3e plaats Respec op de Lek (11, 4 km)
3e plaats Langweer sloepenrace (15,5 km)
Deelname in heren 1e klasse als mixed-team

•
•
•

Opgericht op 21 april 2017.
Groei naar ca. 45 leden in november 2018
Publiciteit: onder andere
o 22 juni 2018 Dagblad van het Noorden:
Sloeproeiers Groningen winnen in Urk
o 13 juli 2018 Dagblad van het Noorden:
Sloeproeiers zijn bezienswaardigheid op
de Groninger Diepenring.
o 8 november 2018: OOG TV:
Groningse roeiers naar koninginnerace

