
Prijzen Reclame Mogelijkheden GVV ’63  
 

Pakket prijzen: 
 

Reclame Pakket Brons €160,- (excl. kosten maken bord) 
- bord 250x60 cm langs hoofdveld  

- advertentie beeldscherm  

Combinatie voordeel 25 euro! 
 

Reclame Pakket Zilver €300,- (excl. kosten maken bord) 
- bord 250x60 cm langs hoofdveld 

- link website 
- wedstrijdbal 

- advertentie beeldscherm 

Combinatie voordeel 40 euro! 
 

Reclame Pakket Goud €400,- (excl. kosten maken bord) 
- bord 250x60 cm langs hoofdveld 

- link website 
- wedstrijdbal 

- advertentie beeldscherm 
- advertentie programmaboekje tijdens thuis wedstrijden (hele pagina) 

Combinatie voordeel 60 euro! 

Bij een reclamebord van 420x80cm is de meerprijs 30 euro voor bovenstaande pakketten. 
 

Combinatie van Spandoek en Beeldscherm €300,- (excl. kosten maken spandoek) 
- Spandoek 5x1 meter boven het doel op het hoofdveld.  

- advertentie beeldscherm kantine. 
Combinatie voordeel 25 euro! 
 

Unieke kans  nog 1 beschikbaar! 
Spandoek 25 meter lang bij 1 meter hoog op de nieuwe ballenvanger van ons 1e veld, het doek is dan vanaf de 

parkeerplaats en Middelkampseweg te zien, de kosten zijn 1250 euro per jaar. 
 

Losse reclame uitingen. 
 

- Spandoek ballenvanger 2e veld met zicht vanaf Middelkampseweg       €  50    p\m per jaar 
- Spandoek boven het doel                                                                € 225   per jaar 

- Reclamebord 250x60 cm langs het hoofdveld (excl. maak kosten)        €  85   per jaar 

- Reclamebord 420x80 cm langs het hoofdveld (excl. maak kosten)        € 115  per jaar 
- Wedstrijdbal                           €  85   per jaar 

- Advertentie programma wedstrijdboekje halve pagina                      €  80   per jaar 
- Advertentie programma wedstrijdboekje hele pagina                      € 120  per jaar 

- Link website naar Uw bedrijf                         €   70  per jaar 
- Advertentie beeldscherm  1 dia € 70 euro  2 dia’s            € 100  per jaar 

- 1 Wissellijst A4 formaat heren toilet per jaar                                      € 100  per jaar 
 

Tip! Uw advertentie op het beeldscherm zal gedurende alle zaterdagen  wordt gepresenteerd op een 60 inch full 

HD flatscreen die op een prominente plaats hangt in de kantine, hier wordt altijd aandachtig naar gekeken omdat 
er ook nieuws en foto’s tussendoor op wordt gepresenteerd. 

DEZE  MANIER VAN PRESENTEREN HEEFT EEN ENORME RECLAMEWAARDE!!!! 
 

Maken reclamebord 

Wij werken samen met WS Media Groep (Walter Cleton) uit Zaltbommel en die kan voor  
U het bord verzorgen, de kosten hiervoor liggen tussen de 170-190 euro afhankelijk van  

het aantal kleuren. (250 x 60 CM) 
Een spandoek maken van 25 x 1 meter kost eenmalig +- 650 euro en 5 x 1 meter +- 160 euro. 

U bent uiteraard geheel vrij om het bord via Uw eigen reclamebureau aan te leveren het  
moet dan wel aan de maten 250 x 60 cm voldoen en gemaakt zijn van 6mm trespa! 
 

Voor nadere informatie graag contact opnemen met: 
W.T. van den Oever (06-52676620) 

Mail: william@vgoadvies.nl   Web: www.gvv63.nl 


