Word partner!

LRV Hoofdsponsor #LoyalpartnerLRV
Als structurele sponsor van LRV wordt u geïntroduceerd in het LRV-netwerk, waarbij de ontwikkeling van
synergieën tussen partners (Boerenbond, KBC, SBB, ACERTA, AVEVE, Woodyfence, Krismar, …) aangemoedigd
wordt. Er wordt u een maximale visibiliteit, over de gehele communicatie en events, aangeboden.
Samenwerking als structurele partner
In overleg verder uit te werken

jaarlijks
…. € excl. btw

Een greep uit het aanbod:
•

Exclusiviteit als hoofdsponsor : vanuit LRV nationaal wordt uw firma aanzien als een hoofdsponsor en
zullen er geen publicitaire boodschappen van concurrenten opgenomen worden op de website,
nieuwsbrief, e.d.. De tijdschriften vallen hier echter niet onder.

•

Logovermelding op de startpagina van de nationale website www.lrv.be

•

Logovermelding in de wekelijkse digitale LRV-Nieuwsbrief, welke verstuurd wordt naar ca. 8.500
geabonneerde lezers

•

Logovermelding in de e-mailhandtekening van elke nationale secretariaatsmedewerker.

•

Logovermelding op de communicatie in print (affiches, programmaboekje,…).

•

Uitnodiging van vertegenwoordigers van uw firma in het LRV-café en het LRV-resto op onze nationale
kampioenschappen.

•

Inkomkaarten met drankbonnen ter beschikking op de nationale kampioenschappen (jaarlijks af te
spreken).

•

Verbinding van uw firmanaam aan één of meerdere prijzen tijdens onze nationale kampioenschappen.
Deze prijzen worden aangekocht door de organisatie en zullen aan de eerst gerangschikte ruiters
overhandigd worden door een vertegenwoordiger van uw firma. De naam van uw firma zal hierbij
duidelijk gecommuniceerd worden.

•

U heeft de mogelijkheid om promotiemateriaal te voorzien, dat door LRV zal uitgedeeld worden ter
gelegenheid van georganiseerde kampioenschappen (nader te bepalen).

•

U heeft visuele aanwezigheid als structurele partner van LRV op de Ruiterschool te Oud-Heverlee: dit
niet alleen tijdens de LRV-activiteiten, maar ook alle evenementen en activiteiten die in de
Ruiterschool plaatsvinden. Dit betekent concreet dat er een permanent publiciteitspaneel van 1x3m
voorzien wordt in de Ruiterschool. De kost ter aanmaak (ca. 340 €) is ten uwe laste.

•

Visibiliteit van uw firma op al onze ruiter- en ponytornooien via spandoeken (ca. 30 stuks) en vlaggen.
Deze worden door u aan LRV bezorgd.

•

Visibiliteit op minstens alle provinciale en nationale LRV-activiteiten door aanwezigheid van een eigen
hindernis. Deze hindernis wordt in vijfvoud aangeleverd aan LRV indien u deze op alle provinciale
activiteiten wenst, in tweevoud indien louter op nationale activiteiten.

•

U krijgt de ruimte om in ieder LRV-Magazine een A4 advertentie te plaatsen. Dit Magazine verschijnt
vier maal per jaar.

•

Via LRV een directe mailing organiseren met een exclusief aanbod voor LRV-leden (nader te bepalen)

 te herbekijken m.b.t. de nieuwe GDPR wetgeving
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Contactgegevens
Voor meer info en verdere besprekingen, kan u zich altijd melden tot:

Arthur Tanghe
Technisch Directeur LRV Vzw
+32 16 47 93 50
a.tanghe@lrv.be

