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Sponsoring: Een mooie kans voor u en il primo 
Voor u ligt de Sponsorbrochure die inzicht geeft in de mogelijkheden die Skiclub il primo u 
als sponsor te bieden heeft. Daarbij is duidelijk aangegeven wat onze vereniging u kan 
bieden en welke financiële bijdrage van u daar tegenover staat. Wat maakt Skiclub il primo 
een aantrekkelijke partner om uw naam aan te verbinden? Om te beginnen kan onze 
vereniging door haar regionale en landelijke karakter volop bijdragen aan de 
naamsbekendheid van uw bedrijf. Leden van il primo komen namelijk niet alleen uit Bergen, 
maar ook uit de omliggende regio. Bovendien doen onze skiërs mee aan wedstrijden op 
landelijk niveau, onze toppers gaan daarvoor zelfs het hele land door. Onze vereniging heeft 
1200 actieve leden die wekelijks naar de baan komen om te skiën, te snowboarden of te 
langlaufen. Onze unieke ligging aan de rand van Bergen en aan de voet en entree van het 
Noord-Hollands Duinreservaat maakt il primo een unieke zichtlocatie waardoor ook niet-
leden ons clubhuis en de accommodatie bezoeken.  

Met uw financiële steun kunnen we als 
vereniging groeien waardoor het niveau 
verder zal stijgen. Bovendien kunnen wij 
mede dankzij uw sponsorgeld allerlei 
activiteiten organiseren voor onze leden, 
waarmee u bijdraagt aan heel veel skiplezier 
op alle niveaus. Denk hierbij aan de jaarlijkse 
wedstrijden om de Hans Danzl Cup, de WISBI-
rennen voor alle leden en aan de Bambino 
Cup voor de jongste skiërs. Ook draagt u zo bij 
aan de organisatie van bijvoorbeeld de start 
van het seizoen met ons openingsweekend 
met skishows en spektakel, het 
Sinterklaasfeest voor de jongste jeugd en 
tijdens de feestdagen in december met onze 
Midwinter dag, waarbij de kerstman zijn 
opwachting maakt. Daarnaast kunnen we in 
overleg met u, als sponsor, evenementen 
organiseren. En dan is er ook nog het 
clubkampioenschap met aansluitend de 

barbecue, hét slotevenement van het skiseizoen. Al deze extra evenementen onderstrepen 
dat Skiclub il primo een bruisende vereniging is waar gezelligheid en prestatie samengaan. 
Heeft u met uw sponsoring een specifiek doel binnen il primo voor ogen? Dan gaan wij 
daarover graag met u in gesprek. 

Wij hopen dat de informatie in dit sponsorboek aanleiding is voor een persoonlijk gesprek 
over de sponsormogelijkheden die voor uw bedrijf van toepassing zijn. Voor een nadere 
kennismaking met onze vereniging bent u natuurlijk altijd welkom bij Skiclub il primo. Graag 
maken wij een afspraak met u.  

Met vriendelijke groet,  

Jan van Marwijk en Nico Langenberg 

(namens het bestuur van Skiclub Il Primo)   
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De Sponsor pakketten 

Skiclub il primo streeft ernaar om zo veel mogelijk sponsoren voor meerdere jaren aan de 
vereniging te binden. Hiertoe bieden wij u verschillende aantrekkelijke sponsor-pakketten 
aan die elk een andere waarde vertegenwoordigen, zodat u een keuze kunt maken voor het 
pakket dat het beste bij uw onderneming past. In deze brochure treft u een overzicht aan. 

 

Platina Sponsor 

• Reclamebord langs de skibaan van 2.4 x 0.6 meter  

• Spandoek 2.5 x 1.5 meter 

• Naam verbondenheid aan Clubkampioenschap 

• Advertorial, uitvoerige bedrijfsinformatie op site 

• Bedrijfsnaam omroepen bij evenementen door speakers 

• Logo op lerarenpak 

• Logo op kleding wedstrijdskiërs 

• Vermelding op website il primo 

• Advertentie op infoschermen in het Clubhuis 

• 2 lidmaatschappen voor 1 seizoen 

• Uitnodiging voor Sponsor-event  

• Exposure op alle uitingen van il primo hard copy 

• Vitrine in Clubhuis om o.a. bedrijf of artikelen te promoten 

• Business event (2 x 2uur les incl. leraar, skimateriaal en gebruik van de Stube inclusief. 
audio / video apparatuur, maximaal 25 personen + video analyse. Catering optie) 

  

De organisatie van leuke evenementen, trainingen voor wedstrijd skiërs, speciale skilessen 
voor skiërs met lichamelijke beperkingen, leraren opleiden en trainen, de aanschaf van 
hulpmiddelen voor trainingen en wedstrijden. Skiclub Il Primo doet graag iets extra’s voor 
haar leden en leraren, maar dat kan alleen als daar de financiële ruimte voor is. Zo is het idee 
ontstaan voor de ‘Vrienden van il primo’. Als ‘Vriend’ ondersteunt u de vereniging via een 
jaarlijkse donatie van € 100,00. Mede dankzij uw bijdrage kan il primo investeren in de 
kwaliteit van de club. Bovendien vergroot u daarmee het skiplezier van alle leden van il primo.  
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Gouden Sponsor 

• Reclamebord langs de skibaan van 2.4 x 0.6 meter 

• Spandoek 2.5 x 1.5 meter 

• Advertorial, uitvoerige bedrijfsinformatie op site? 

• Bedrijfsnaam omroepen bij evenementen door speakers 

• Logo op lerarenpak 

• Logo op kleding wedstrijdskiërs 

• Vermelding op website il primo 

• Advertentie op infoschermen in het Clubhuis 

• 2 lidmaatschappen voor 1 seizoen  

• Uitnodiging voor Sponsor-event 

• Exposure op alle uitingen van il primo hard copy  

• Business event (1 x 2uur les incl. leraar, skimateriaal en gebruik van de Stube inclusief 
audio / video apparatuur, maximaal 15 personen + video analyse. Catering optie) 

  

Zilveren Sponsor 

• 2 reclameborden langs de skibaan van 2.4 x 0.6 meter 

• Advertorial, uitvoerige bedrijfsinformatie op site 

• Bedrijfsnaam omroepen bij evenementen door speakers 

• Vermelding op website il primo 

• Advertentie op infoschermen in het Clubhuis 

• 1 lidmaatschap voor 1 seizoen  

• Uitnodiging voor Sponsor-event  

• Business event (1 x 2uur les incl. leraar, skimateriaal en gebruik van de Stube incl. audio / 
video apparatuur, max. 10 personen + video analyse. Catering optie) 
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Bronzen Sponsor 

• Reclamebord langs de skibaan van 2.4 x 0.6 meter 

• Advertorial, uitvoerige bedrijfsinformatie op site 

• Bedrijfsnaam omroepen bij evenementen door speakers 

• Vermelding op website il primo 

• Advertentie op infoschermen in het Clubhuis 

• 1 lidmaatschap voor 1 seizoen  

• Uitnodiging voor Sponsor-event  

 

De overeenkomsten voor platina t/m brons worden aangegaan voor een periode van 3 jaar. 
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Bord Sponsor 

• Reclamebord langs de skibaan van 2.4 x 0.6 meter 

• Vermelding op website Il Primo 

• Advertentie op infoschermen in het clubhuis 

• Vermelding op Sponsorbord in Clubhuis 

• Uitnodiging voor Sponsor-event 

 

Wedstrijd Sponsor* 
(*Alleen voor Platina, Goud en Zilver) 

• Naamsvermelding in de naam van de wedstrijd  

• Aankleding van de club met Signing en Banners / Vlaggen (Zelf te verzorgen) 

• Vermelding op de website en alle overige communicatie-uitingen) 

• Vermelding op Sponsorbord in Clubhuis 

• Uitnodiging voor Sponsor-event 

 

Vrienden van Il Primo 

• Naamsvermelding in Vriendengalerij in het Clubhuis  

• Uitnodiging voor Sponsor-even 
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Sponsor en advertentie tarieven 2018-2019 
 

Sponsor-schema Il Primo 

  
Type Platina Goud Zilver Brons Bordsponsor Vriend van IP 

Maximaal aantal 1 2 4 8 36 100 

Events √ √ √ √ √ √ 

Speaker √ √ √ √     

Advertorial √ √ √ √     

Business-event √ √ √       

Optie Wedstrijdsponsor* √ √ √       

Lidmaatschap 2 2 1 1     

Hardcopy uitingen √ √         

Info op Schermen (**) √ (12) √ (8) √ (6) √ (4) √ (2)   

Website (logo in sponsorblok) √ √ √ √ √   

Bord 240 x 60 √ √ √√ √ √   

Wedstrijdkleding √ √        

Spandoek 250 x150 √ √         

Kleding Leraren √ √         

Clubkampioenschap √           

Vitrine √           

Frequentie uitingen op schermen 6 4 2 1 1   

Investering € 5.000 € 2.500 € 1.500 € 1.000 € 500 € 100 
(*) vanaf € 500 per wedstrijd 

(**)  Aantal keer per uur een uiting van 10 seconden, in overleg te combineren 

 

Activiteiten kalender Il Primo 
Voor een actueel overzicht van de activiteiten die door Il Primo worden georganiseerd 
verwijzen wij u graag naar onze website https://www.ilprimo.nl/kalender 

 

https://www.ilprimo.nl/kalender
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Contact 
Skiclub il primo / Zwarteweg 4 / 1861 GK Bergen 

072-589 50 64 / info@ilprimo.nl / www.ilprimo.nl  
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