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Gezocht:
Sponsors voor 
Internationaal 
World Tennis
The Hague

Onze sponsors van 2019Publiciteit

Internationale toernooien zoals onze ITF World Tennis The Hague kunnen rekenen op ruime publici-
taire aandacht. Zo leert de ervaring dat regionale radio- en tv-zenders zowel in de aanloop als tijdens 
het toernooi met enige regelmaat aandacht besteden aan het toernooi. Wij zullen er als organisatie 
in ieder geval alles aan doen om hen goed te informeren en te ontvangen. Regionale talenten maken 
het voor de media in de omgeving natuurlijk extra interessant.

We gaan contact zoeken met de redacties van zowel regionale dagbladen als huis-aan-huis bladen 
in de regio, om zoveel mogelijk aandacht te krijgen.

Social media kanalen zullen daarbij zeker veelvuldig worden ingezet.

Op www.worldtennisthehague.com vindt u voorafgaand en tijdens het toernooi uitgebreide actuele 
toernooi informatie. Tijdens het gehele toernooi worden de deelnemers met enige regelmaat 
geïnterviewd voor de sponsorwand (daar kunt u nog op komen met uw bedrijf! 
Zie onze sponsorpakketten). Deze beelden zullen via Youtube worden uitgezonden. 
We proberen een livestream van de belangrijkste banen te bewerkstelligen, zodat u ook
vanuit huis de verrichtingen tijdens het toernooi kunt volgen.

Bij aanvang van het toernooi wordt op beeldschermen het programma weergegeven hierin zullen
we zoveel mogelijk handige informatie verwerken, samen met uitingen van onze sponsors.
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In oktober 2016 organiseert Burgersdijk tennis in samenwerking met Sportcentrum De 

Rhijenhof, onder auspiciën van de International Tennis Federation, een internationaal 

tennistoernooi in de regio Den Haag/Westland. Gedurende de periode van 9 oktober t/m 

15 oktober 2016 strijden zowel nationale als internationale jeugdtalenten in Sportcentrum 

De Rhijenhof om de titel, maar vooral ook om punten voor een internationale ranking. 

Het ITF junior circuit is ook voor de huidige wereldtoppers altijd een belangrijk platform 

geweest om internationale ervaring op te doen op weg naar de top.

De leeftijdsgroep van de deelnemers ligt tussen de 14 en 18 jaar. En ondanks de amateurstatus van 

deze jeugdspelers komen ze samen met hun begeleiding (ouders of coaches), vanuit heel de wereld 

om deel te nemen aan de ITF Juniors. 

Kortom, naast de regionale en nationale bekendheid, zal het Burgersdijk tennis Rhijenhof ITF Juniors 

toernooi ook op de internationale kalender de nodige bekendheid genereren.   

Om de organisatie een professioneel karakter te geven is Burgersdijk tennis op zoek naar 

sponsoren/partners die het dit evenement willen ondersteunen, om zo de eerste editie van het 

toernooi voor alle betrokkenen tot een onvergetelijke ervaring te maken.

We realiseren ons dat de internationale uitstraling die dit toernooi biedt, niet direct voor alle 

sponsoren/partners van toegevoegde waarde zal zijn. Toch zijn wij van mening, dat dit toernooi 

ook voor sponsoren/partners die op zoek zijn naar een meer nationaal of zelfs regionaal karakter, 

Sportcentrum De Rhijenhof, op de grens van Den Haag en de regio Westland, zullen deze regio’s, 

zowel in de aanloop als tijdens het toernooi, veelvuldig in de aandacht zijn.

Bij het samenstellen van de sponsorpakketten hebben we daarom rekening gehouden met de 

diverse invalshoeken.

In oktober 2016 organiseert Burgersdijk tennis, onder auspiciën van de International Tennis 

Federation, een Internationaal tennistoernooi in de regio Den Haag/Westland. Gedurende 

de periode van 9 oktober t/m 15 oktober 2016 strijden zowel nationale als internationale 

jeugdtalenten in Sportcentrum De Rhijenhof, niet alleen om de titel maar ook om punten voor 

een internationale ranking. Het ITF junior circuit is ook voor de huidige wereldtoppers altijd 

een belangrijk platform geweest om internationale ervaring op te doen op weg naar de top.

De leeftijdsgroep van de deelnemers ligt tussen de 14 en 18 jaar. En ondanks de amateurstatus van 

deze jeugdspelers komen ze samen met begeleiding (ouders of coaches) vanuit heel de wereld om 

deel te nemen aan de ITF Juniors. 

Kortom naast de regionale en nationale bekendheid zal Burgersdijk tennis Rhijenhof ITF Juniors 

toernooi ook op de internationale kalender de nodige bekendheid genereren.   

Om de organisatie een professioneel karakter te geven is Burgersdijk tennis op zoek naar sponsoren/

partners die het dit evenement willen ondersteunen om zo de eerste editie van het toernooi voor alle 

betrokkenen tot een onvergetelijke ervaring te maken.

We realiseren ons dat de internationale uitstraling die dit toernooi biedt, niet direct voor alle 

sponsoren/partners van toegevoegde waarde zal zijn. Toch zijn wij van mening, dat dit toernooi 

ook voor sponsoren/partners die op zoek zijn naar een meer nationaal of zelfs regionaal karakter, 

Sportcentrum De Rhijenhof op de grens van Den Haag en de regio Westland, zal de regio zowel in de 

aanloop als tijdens het toernooi veelvuldig in de aandacht zijn.

Bij het samenstellen van de sponsorpakketten hebben we daarom rekening gehouden met de diverse 

invalshoeken.

Sponsorvoorstel
Burgersdijk tennis Rhijenhof 
| ITF Juniors 2016

Sponsorpakketten

Hoofdsponsor

• De hoofdsponsor krijgt het exclusieve recht om de titel te voeren:

Hoofdsponsor ‘Burgersdijk tennis Rhijenhof ITF Juniors tournament 2016’

• Prominente vermelding op alle communicatiemiddelen als Hoofdsponsor

• Prominente vermelding op sponsorwand voor interviews

• Naamgeving tennishallen tijdens het toernooi.

• Naamgeving wedstrijdbaan in beide hallen (centre court) tijdens het toernooi

• Logovermelding op net van eigen wedstrijdbanen

• Reclamebord in beide tennishallen waar het toernooi zich afspeelt

• Na van het toernooi zal Burgersdijk tennis in de hal waar les gegeven wordt

gedurende een jaar ruimte beschikbaar stellen voor een reclamebord. 

• PR-aandacht tijdens perspresentatie

• Vermelding als sponsor toptennistraject Burgersdijk tennis

• Ruime aandacht (bijvoorbeeld interview) in de digitale nieuwsbrief van Burgersdijk tennis

• Deelname met 6 personen aan geheel verzorgd sponsorlunch met tennisVIP

(zal tijdens toernooi worden georganiseerd)

• Deelname aan een jaarlijks door Burgersdijk tennis georganiseerd sponsor relatie evenement

€ 5.000 (excl. btw)

‘Match’-sponsor

Bedrijven en organisaties die tennis en in het bijzonder jeugdtennis een warm hart toedragen 

‘Match’-pakket een goede mogelijkheid om zowel regionaal, nationaal als internationaal onder 

de aandacht te komen.

• Vermelding als ‘match’sponsor in alle communicatiemiddelen

• Ruime vermelding op sponsorwand voor interviews

• Naamgeving van een wedstrijdbaan tijdens het toernooi

• Logovermelding op net van eigen wedstrijdbaan

• Deelname met 4 personen aan geheel verzorgd sponsorlunch met tennisVIP

€ 1.000 (excl. btw)

‘Set’-sponsor

Het ‘Set’-sponsorpakket biedt ruime 

mogelijkheden aan een bedrijf/organisatie 

die zich bij voorkeur richten op een 

• Vermelding als ‘set’-sponsor in

programmaboekje en op

toernooigedeelte van de website Burgersdijk

tennis

• Vermelding op sponsorwand voor interviews

• Logovermelding op net van een

wedstrijdbaan

•   Deelname met 2 personen aan geheel

verzorgd sponsorlunch met tennisVIP

(zal tijdens toernooi worden

georganiseerd)

€ 500 (excl. btw)

‘Game’-sponsor

pakket voor de lokale middenstand die 

zich graag in de directe omgeving van 

Bij dit relatief laagdrempelige instapmodel 

ligt de nadruk op de call-to-action. Het 

bijvoorbeeld het faciliteren van een 

begeleiders en bezoekers.

• Vermelding als ‘game’-sponsor in

programmaboekje en op

toernooigedeelte van de website Burgersdijk

tennis.

• Mogelijkheid tot het doen van een

toernooi-aanbieding voor spelers,

begeleiders en bezoekers.

• Deelname met 2 personen aan geheel

verzorgd sponsorlunch met tennisVIP (zal

tijdens toernooi worden georganiseerd)

€ 250 (excl. btw)

‘Ace’-partner

gesloten beurzen deal. Voor de organisatie zijn we nog op zoek naar partners die ons kunnen 

ondersteunen op de volgende gebieden:

• Transportpartner (vervoer spelers en begeleiders van en naar hotel en

eventueel station of luchthaven)

• Bloemenpartner (aankleding banen en bloemen tijdens de prijsuitreiking)

• partner (vormgeving diverse communicatiemiddelen)

• Drukwerkpartner (productie communicatiemiddelen en programmaboekje)

• Groente/fruit partner (om de spelers te voorzien van gezond en voedzaam fruit uit de regio)

• Water en/of energy drink partner (die spelers wil voorzien van voldoende drank)

Aan het ‘Ace’-partnership willen we op voorhand geen tegenprestatie verbinden. Het spreekt voor 

zich dat de afzonderlijke partners in ruime mate exposure zullen krijgen binnen het toernooi en ook 

veelvuldig als partner genoemd zullen worden. Maar we geven er de voorkeur aan om in onderling 

overleg met een potentiële partner te bepalen wat een passende tegenprestatie is voor hun inbreng.

Wel willen we alle ‘Ace’partners de mogelijkheid bieden om met 2 personen deel te nemen aan het 

geheel verzorgd sponsorlunch met tennisVIP  dat tijdens het toernooi zal worden georganiseerd.

3e Editie in 2020: 
ITF World Tennis The Hague
Wie gaat Arantxa Rus opvolgen?

Den Haag is ook in 2020 de trotse host van ITF World Tennis Tour The Hague, powered by Burgersdijk 
Tennis. Vorig jaar won Arantxa Rus dit internationale toernooi bij de dames, het bleek een begin van 
een extreem succesvol jaar waarin zij maar liefst tien titels bij elkaar tenniste. Zoals het er nu naar uit 
ziet is haar ster voor dit jaar te ver gerezen, met haar nummer 77 ranking in de wereld. Maar zowel
bij de mannen als bij de vrouwen wordt van maandag 29 juni t/m zondag 5 juli 2020 weer volop 
gestreden door een internationaal deelnemersveld op de banen van De Rhijenhof.

Het ITF World Tennis Tour The Hague is in 2020 wederom het grootste en hoogst genoteerde 
toernooi van Den Haag en omstreken. Tijdens dit toernooi zullen spelers en speelsters met posities op 
de wereldranglijst tussen 120 en 500 zich tonen op de banen van Sportcentrum de Rhijenhof aan de 
Noordweg. Dit kunnen jonge aanstormende talenten zijn die toernooien als deze als springplank naar 
de Top 100 gebruiken, maar ook oud toppers op de weg terug omhoog op de wereldranking.

Bij de dames wordt er gespeeld om een prijzengeld van $ 25.000, bij de mannen gaat het om $ 15.000. 
De Challenger bij de dames verwacht de meeste speelsters van het huidige Fed Cup team exclusief 
Kiki Bertens en Arantxa Rus. Alle wedstrijden zijn gratis te bezoeken. Informatie over zelf ook
tennissen gedurende deze week volgt binnenkort op de website van het toernooi.

Jacco Eltingh, Technisch en Commercieel Directeur KNLTB: “We zijn erg trots dat de ITF World Tennis 
Tour The Hague inmiddels een vaste plek op de toernooikalender heeft. Burgersdijk Tennis, onze 
gecertificeerde partner, zal deze zomer dit succesvolle toernooi voor de derde keer organiseren. Een 
mooie promotie voor toptennis in Nederland dat iedereen, van jong tot oud, ook dit jaar weer kan 
genieten van nationale- en internationale toptennissers tijdens de ITF World Tennis Tour The Hague. 

Onder het motto ‘Beleef het beste’ zullen we op alle toptennis evenementen in Nederland, zo ook 
tijdens de ITF World Tennis Tour The Hague meer tennisbeleving creëren voor de fans, zowel langs de 
baan als online. Met een grotere betrokkenheid van fans, spelers en tennisscholen en het verbinden 
van partners en bedrijven kunnen we het enthousiasme voor tennis vergroten. Dat is belangrijk voor 
de groei van onze sport in Nederland.”

De Gemeente Den Haag en Den Haag Topsport ondersteunen dit toernooi uiteraard. Alle informatie 
over de afgelopen edities vindt u hier: www.worldtennisthehague.com

Gezocht: Sponsors voor International World Tennis The Hague

Effectieve sponsormogelijkheden
Om de organisatie een professioneel karakter te geven is Burgersdijk tennis op zoek naar
sponsors/partners die dit evenement willen ondersteunen. Wij zijn van mening, dat dit internationale 
toernooi ook voor sponsors/partners die op zoek zijn naar een meer nationaal of zelfs regionaal 
karakter, voldoende mogelijkheden heeft om zich te profileren. Op basis van de centrale ligging van 
Sportcentrum de Rhijenhof, op de grens van Den Haag en de regio Westland, zullen deze regio’s, 
zowel in de aanloop als tijdens het toernooi, veelvuldig in de aandacht zijn.

Bij het samenstellen van de sponsorpakketten hebben we daarom rekening gehouden met de diverse 
invalshoeken.

Sponsorpakketten

Hoofdsponsor

• De hoofdsponsor krijgt het exclusieve recht om de titel te voeren: 
 Hoofdsponsor ITF World Tennis The Hague 2020
• Prominente vermelding op alle communicatiemiddelen als Hoofdsponsor
• Prominente vermelding op sponsorwand voor interviews
• Prominente vermelding op de toernooiwebsite
• Weergeven van logo op de diverse videoschermen tijdens het toernooi
• Mogelijkheid tot het gebruiken van 3 vlaggenmasten voor vlag/banier
• Naamgeving wedstrijdbaan d.m.v. een winddoek (center court) tijdens het toernooi
• Logovermelding op net van eigen wedstrijdbanen
• Logovermelding op shirts van de ballenkinderen
• ‘Meet and Greet’ met enkele toptennissers
• Vermelding als sponsor toptennistraject Burgersdijk tennis op de website burgersdijktennis.nl
• Deelname met 8 personen aan geheel verzorgd sponsorlunch met tennisVIP
 (zal tijdens toernooi worden georganiseerd)
• Deelname aan een jaarlijks door Burgersdijk tennis georganiseerd sponsor relatie evenement
• Ook sponsor ITF Juniors Toernooi van 4 t/m 10 oktober*
_________________
€ … prijs in overleg

‘Match’-sponsor

Bedrijven en organisaties die toptennis een warm hart toedragen en zich graag willen profileren 
met de tennistalenten, hebben met het ‘Match’-pakket een goede mogelijkheid om zowel 
regionaal, nationaal als internationaal onder de aandacht te komen.

• Duidelijke vermelding op alle communicatiemiddelen
• Duidelijke vermelding op sponsorwand voor interviews
• Duidelijke vermelding op de toernooiwebsite
• Weergeven van logo op de diverse videoschermen tijdens het toernooi
• Mogelijkheid tot het gebruiken van 1 vlaggenmast voor vlag/banier
• Naamgeving wedstrijdbaan d.m.v. een winddoek tijdens het toernooi
• Logovermelding op net van eigen wedstrijdbanen
• ‘Meet and Greet’ met enkele toptennissers
• Vermelding als sponsor toptennistraject Burgersdijk tennis op de website burgersdijktennis.nl
• Deelname met 6 personen aan geheel verzorgd sponsorlunch met tennisVIP
 (zal tijdens toernooi worden georganiseerd)
• Deelname aan een jaarlijks door Burgersdijk tennis georganiseerd sponsor relatie evenement
• Ook sponsor ITF Juniors Toernooi van 4 t/m 10 oktober*
__________________
€ 2.500 (excl. btw)

‘Game’-sponsor

Het ‘Game’-sponsorpakket is een specifiek 
pakket voor de lokale middenstand die 
zich graag in de directe omgeving van 
Sportcentrum de Rhijenhof wil profileren.

• Vermelding op de toernooiwebsite
• Weergeven van logo op de diverse 
 videoschermen tijdens het toernooi
• Deelname met 2 personen aan geheel 
 verzorgd sponsorlunch met tennisVIP 
 (zal tijdens toernooi worden
 georganiseerd)
• Deelname aan een jaarlijks door 
 Burgersdijk tennis georganiseerd 
 sponsor relatie evenement
• Ook sponsor ITF Juniors Toernooi van
 4 t/m 10 oktober*
__________________
€ 500 (excl. btw)

‘Ace’-sponsor

Het ‘Ace’-partnership is specifiek voor 
kleinere maar enthousiaste partners die 
het toernooi willen ondersteunen op hun 
eigen manier. 

• Voor 250 euro kunt u ons steunen en in 
 ruil daarvoor kunnen we uw bedrijf 
 vermelden op deze website.
• Ook sponsor ITF Juniors Toernooi van
 4 t/m 10 oktober*
__________________
€ 250 (excl. btw)

‘Set’-sponsor

Het ‘Set’-sponsorpakket biedt ruime mogelijkheden aan een bedrijf/organisatie die zich bij 
voorkeur richten op een nationale of regionale profilering.

• Vermelding op diverse communicatiemiddelen
• Vermelding op sponsorwand voor interviews
• Vermelding op de toernooiwebsite
• Weergeven van logo op de diverse videoschermen tijdens het toernooi
• ‘Meet and Greet’ met enkele toptennissers
• Vermelding als sponsor toptennistraject Burgersdijk tennis op de website
 burgersdijktennis.nl
• Deelname met 4 personen aan geheel verzorgd sponsorlunch met tennisVIP (zal tijdens 
 toernooi worden georganiseerd)
• Deelname aan een jaarlijks door Burgersdijk tennis georganiseerd sponsor relatie evenement
• Ook sponsor ITF Juniors Toernooi van 4 t/m 10 oktober*
__________________
€ 1.000 (excl. btw)

* Als sponsor van dit ‘ITF World Tennis Tour’ toernooi bent u  automatisch ook sponsor van het 
ITF Juniors Toernooi van 4 t/m 10 oktober 2020. Hiermee krijgt u meer exposure voor uw 
bedrijf, zowel in juli als in oktober tijdens de events én op de websites van beide toernooien.
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In oktober 2016 organiseert Burgersdijk tennis in samenwerking met Sportcentrum De 

Rhijenhof, onder auspiciën van de International Tennis Federation, een internationaal 

tennistoernooi in de regio Den Haag/Westland. Gedurende de periode van 9 oktober t/m 

15 oktober 2016 strijden zowel nationale als internationale jeugdtalenten in Sportcentrum 

De Rhijenhof om de titel, maar vooral ook om punten voor een internationale ranking. 

Het ITF junior circuit is ook voor de huidige wereldtoppers altijd een belangrijk platform 

geweest om internationale ervaring op te doen op weg naar de top.

De leeftijdsgroep van de deelnemers ligt tussen de 14 en 18 jaar. En ondanks de amateurstatus van 

deze jeugdspelers komen ze samen met hun begeleiding (ouders of coaches), vanuit heel de wereld 

om deel te nemen aan de ITF Juniors. 

Kortom, naast de regionale en nationale bekendheid, zal het Burgersdijk tennis Rhijenhof ITF Juniors 

toernooi ook op de internationale kalender de nodige bekendheid genereren.   

Om de organisatie een professioneel karakter te geven is Burgersdijk tennis op zoek naar 

sponsoren/partners die het dit evenement willen ondersteunen, om zo de eerste editie van het 

toernooi voor alle betrokkenen tot een onvergetelijke ervaring te maken.

We realiseren ons dat de internationale uitstraling die dit toernooi biedt, niet direct voor alle 

sponsoren/partners van toegevoegde waarde zal zijn. Toch zijn wij van mening, dat dit toernooi 

ook voor sponsoren/partners die op zoek zijn naar een meer nationaal of zelfs regionaal karakter, 

Sportcentrum De Rhijenhof, op de grens van Den Haag en de regio Westland, zullen deze regio’s, 

zowel in de aanloop als tijdens het toernooi, veelvuldig in de aandacht zijn.

Bij het samenstellen van de sponsorpakketten hebben we daarom rekening gehouden met de 

diverse invalshoeken.

In oktober 2016 organiseert Burgersdijk tennis, onder auspiciën van de International Tennis 

Federation, een Internationaal tennistoernooi in de regio Den Haag/Westland. Gedurende 

de periode van 9 oktober t/m 15 oktober 2016 strijden zowel nationale als internationale 

jeugdtalenten in Sportcentrum De Rhijenhof, niet alleen om de titel maar ook om punten voor 

een internationale ranking. Het ITF junior circuit is ook voor de huidige wereldtoppers altijd 

een belangrijk platform geweest om internationale ervaring op te doen op weg naar de top.

De leeftijdsgroep van de deelnemers ligt tussen de 14 en 18 jaar. En ondanks de amateurstatus van 

deze jeugdspelers komen ze samen met begeleiding (ouders of coaches) vanuit heel de wereld om 

deel te nemen aan de ITF Juniors. 

Kortom naast de regionale en nationale bekendheid zal Burgersdijk tennis Rhijenhof ITF Juniors 

toernooi ook op de internationale kalender de nodige bekendheid genereren.   

Om de organisatie een professioneel karakter te geven is Burgersdijk tennis op zoek naar sponsoren/

partners die het dit evenement willen ondersteunen om zo de eerste editie van het toernooi voor alle 

betrokkenen tot een onvergetelijke ervaring te maken.

We realiseren ons dat de internationale uitstraling die dit toernooi biedt, niet direct voor alle 

sponsoren/partners van toegevoegde waarde zal zijn. Toch zijn wij van mening, dat dit toernooi 

ook voor sponsoren/partners die op zoek zijn naar een meer nationaal of zelfs regionaal karakter, 

Sportcentrum De Rhijenhof op de grens van Den Haag en de regio Westland, zal de regio zowel in de 

aanloop als tijdens het toernooi veelvuldig in de aandacht zijn.

Bij het samenstellen van de sponsorpakketten hebben we daarom rekening gehouden met de diverse 

invalshoeken.

Sponsorvoorstel
Burgersdijk tennis Rhijenhof 
| ITF Juniors 2016

Sponsorpakketten

Hoofdsponsor

• De hoofdsponsor krijgt het exclusieve recht om de titel te voeren:

Hoofdsponsor ‘Burgersdijk tennis Rhijenhof ITF Juniors tournament 2016’

• Prominente vermelding op alle communicatiemiddelen als Hoofdsponsor

• Prominente vermelding op sponsorwand voor interviews

• Naamgeving tennishallen tijdens het toernooi.

• Naamgeving wedstrijdbaan in beide hallen (centre court) tijdens het toernooi

• Logovermelding op net van eigen wedstrijdbanen

• Reclamebord in beide tennishallen waar het toernooi zich afspeelt

• Na van het toernooi zal Burgersdijk tennis in de hal waar les gegeven wordt

gedurende een jaar ruimte beschikbaar stellen voor een reclamebord. 

• PR-aandacht tijdens perspresentatie

• Vermelding als sponsor toptennistraject Burgersdijk tennis

• Ruime aandacht (bijvoorbeeld interview) in de digitale nieuwsbrief van Burgersdijk tennis

• Deelname met 6 personen aan geheel verzorgd sponsorlunch met tennisVIP

(zal tijdens toernooi worden georganiseerd)

• Deelname aan een jaarlijks door Burgersdijk tennis georganiseerd sponsor relatie evenement

€ 5.000 (excl. btw)

‘Match’-sponsor

Bedrijven en organisaties die tennis en in het bijzonder jeugdtennis een warm hart toedragen 

‘Match’-pakket een goede mogelijkheid om zowel regionaal, nationaal als internationaal onder 

de aandacht te komen.

• Vermelding als ‘match’sponsor in alle communicatiemiddelen

• Ruime vermelding op sponsorwand voor interviews

• Naamgeving van een wedstrijdbaan tijdens het toernooi

• Logovermelding op net van eigen wedstrijdbaan

• Deelname met 4 personen aan geheel verzorgd sponsorlunch met tennisVIP

€ 1.000 (excl. btw)

‘Set’-sponsor

Het ‘Set’-sponsorpakket biedt ruime 

mogelijkheden aan een bedrijf/organisatie 

die zich bij voorkeur richten op een 

• Vermelding als ‘set’-sponsor in

programmaboekje en op

toernooigedeelte van de website Burgersdijk

tennis

• Vermelding op sponsorwand voor interviews

• Logovermelding op net van een

wedstrijdbaan

•   Deelname met 2 personen aan geheel

verzorgd sponsorlunch met tennisVIP

(zal tijdens toernooi worden

georganiseerd)

€ 500 (excl. btw)

‘Game’-sponsor

pakket voor de lokale middenstand die 

zich graag in de directe omgeving van 

Bij dit relatief laagdrempelige instapmodel 

ligt de nadruk op de call-to-action. Het 

bijvoorbeeld het faciliteren van een 

begeleiders en bezoekers.

• Vermelding als ‘game’-sponsor in

programmaboekje en op

toernooigedeelte van de website Burgersdijk

tennis.

• Mogelijkheid tot het doen van een

toernooi-aanbieding voor spelers,

begeleiders en bezoekers.

• Deelname met 2 personen aan geheel

verzorgd sponsorlunch met tennisVIP (zal

tijdens toernooi worden georganiseerd)

€ 250 (excl. btw)

‘Ace’-partner

gesloten beurzen deal. Voor de organisatie zijn we nog op zoek naar partners die ons kunnen 

ondersteunen op de volgende gebieden:

• Transportpartner (vervoer spelers en begeleiders van en naar hotel en

eventueel station of luchthaven)

• Bloemenpartner (aankleding banen en bloemen tijdens de prijsuitreiking)

• partner (vormgeving diverse communicatiemiddelen)

• Drukwerkpartner (productie communicatiemiddelen en programmaboekje)

• Groente/fruit partner (om de spelers te voorzien van gezond en voedzaam fruit uit de regio)

• Water en/of energy drink partner (die spelers wil voorzien van voldoende drank)

Aan het ‘Ace’-partnership willen we op voorhand geen tegenprestatie verbinden. Het spreekt voor 

zich dat de afzonderlijke partners in ruime mate exposure zullen krijgen binnen het toernooi en ook 

veelvuldig als partner genoemd zullen worden. Maar we geven er de voorkeur aan om in onderling 

overleg met een potentiële partner te bepalen wat een passende tegenprestatie is voor hun inbreng.

Wel willen we alle ‘Ace’partners de mogelijkheid bieden om met 2 personen deel te nemen aan het 

geheel verzorgd sponsorlunch met tennisVIP  dat tijdens het toernooi zal worden georganiseerd.

3e Editie in 2020: 
ITF World Tennis The Hague
Wie gaat Arantxa Rus opvolgen?

Den Haag is ook in 2020 de trotse host van ITF World Tennis Tour The Hague, powered by Burgersdijk 
Tennis. Vorig jaar won Arantxa Rus dit internationale toernooi bij de dames, het bleek een begin van 
een extreem succesvol jaar waarin zij maar liefst tien titels bij elkaar tenniste. Zoals het er nu naar uit 
ziet is haar ster voor dit jaar te ver gerezen, met haar nummer 77 ranking in de wereld. Maar zowel
bij de mannen als bij de vrouwen wordt van maandag 29 juni t/m zondag 5 juli 2020 weer volop 
gestreden door een internationaal deelnemersveld op de banen van De Rhijenhof.

Het ITF World Tennis Tour The Hague is in 2020 wederom het grootste en hoogst genoteerde 
toernooi van Den Haag en omstreken. Tijdens dit toernooi zullen spelers en speelsters met posities op 
de wereldranglijst tussen 120 en 500 zich tonen op de banen van Sportcentrum de Rhijenhof aan de 
Noordweg. Dit kunnen jonge aanstormende talenten zijn die toernooien als deze als springplank naar 
de Top 100 gebruiken, maar ook oud toppers op de weg terug omhoog op de wereldranking.

Bij de dames wordt er gespeeld om een prijzengeld van $ 25.000, bij de mannen gaat het om $ 15.000. 
De Challenger bij de dames verwacht de meeste speelsters van het huidige Fed Cup team exclusief 
Kiki Bertens en Arantxa Rus. Alle wedstrijden zijn gratis te bezoeken. Informatie over zelf ook
tennissen gedurende deze week volgt binnenkort op de website van het toernooi.

Jacco Eltingh, Technisch en Commercieel Directeur KNLTB: “We zijn erg trots dat de ITF World Tennis 
Tour The Hague inmiddels een vaste plek op de toernooikalender heeft. Burgersdijk Tennis, onze 
gecertificeerde partner, zal deze zomer dit succesvolle toernooi voor de derde keer organiseren. Een 
mooie promotie voor toptennis in Nederland dat iedereen, van jong tot oud, ook dit jaar weer kan 
genieten van nationale- en internationale toptennissers tijdens de ITF World Tennis Tour The Hague. 

Onder het motto ‘Beleef het beste’ zullen we op alle toptennis evenementen in Nederland, zo ook 
tijdens de ITF World Tennis Tour The Hague meer tennisbeleving creëren voor de fans, zowel langs de 
baan als online. Met een grotere betrokkenheid van fans, spelers en tennisscholen en het verbinden 
van partners en bedrijven kunnen we het enthousiasme voor tennis vergroten. Dat is belangrijk voor 
de groei van onze sport in Nederland.”

De Gemeente Den Haag en Den Haag Topsport ondersteunen dit toernooi uiteraard. Alle informatie 
over de afgelopen edities vindt u hier: www.worldtennisthehague.com

Gezocht: Sponsors voor International World Tennis The Hague

Effectieve sponsormogelijkheden
Om de organisatie een professioneel karakter te geven is Burgersdijk tennis op zoek naar
sponsors/partners die dit evenement willen ondersteunen. Wij zijn van mening, dat dit internationale 
toernooi ook voor sponsors/partners die op zoek zijn naar een meer nationaal of zelfs regionaal 
karakter, voldoende mogelijkheden heeft om zich te profileren. Op basis van de centrale ligging van 
Sportcentrum de Rhijenhof, op de grens van Den Haag en de regio Westland, zullen deze regio’s, 
zowel in de aanloop als tijdens het toernooi, veelvuldig in de aandacht zijn.

Bij het samenstellen van de sponsorpakketten hebben we daarom rekening gehouden met de diverse 
invalshoeken.

Sponsorpakketten

Hoofdsponsor

• De hoofdsponsor krijgt het exclusieve recht om de titel te voeren: 
 Hoofdsponsor ITF World Tennis The Hague 2020
• Prominente vermelding op alle communicatiemiddelen als Hoofdsponsor
• Prominente vermelding op sponsorwand voor interviews
• Prominente vermelding op de toernooiwebsite
• Weergeven van logo op de diverse videoschermen tijdens het toernooi
• Mogelijkheid tot het gebruiken van 3 vlaggenmasten voor vlag/banier
• Naamgeving wedstrijdbaan d.m.v. een winddoek (center court) tijdens het toernooi
• Logovermelding op net van eigen wedstrijdbanen
• Logovermelding op shirts van de ballenkinderen
• ‘Meet and Greet’ met enkele toptennissers
• Vermelding als sponsor toptennistraject Burgersdijk tennis op de website burgersdijktennis.nl
• Deelname met 8 personen aan geheel verzorgd sponsorlunch met tennisVIP
 (zal tijdens toernooi worden georganiseerd)
• Deelname aan een jaarlijks door Burgersdijk tennis georganiseerd sponsor relatie evenement
• Ook sponsor ITF Juniors Toernooi van 4 t/m 10 oktober*
_________________
€ … prijs in overleg

‘Match’-sponsor

Bedrijven en organisaties die toptennis een warm hart toedragen en zich graag willen profileren 
met de tennistalenten, hebben met het ‘Match’-pakket een goede mogelijkheid om zowel 
regionaal, nationaal als internationaal onder de aandacht te komen.

• Duidelijke vermelding op alle communicatiemiddelen
• Duidelijke vermelding op sponsorwand voor interviews
• Duidelijke vermelding op de toernooiwebsite
• Weergeven van logo op de diverse videoschermen tijdens het toernooi
• Mogelijkheid tot het gebruiken van 1 vlaggenmast voor vlag/banier
• Naamgeving wedstrijdbaan d.m.v. een winddoek tijdens het toernooi
• Logovermelding op net van eigen wedstrijdbanen
• ‘Meet and Greet’ met enkele toptennissers
• Vermelding als sponsor toptennistraject Burgersdijk tennis op de website burgersdijktennis.nl
• Deelname met 6 personen aan geheel verzorgd sponsorlunch met tennisVIP
 (zal tijdens toernooi worden georganiseerd)
• Deelname aan een jaarlijks door Burgersdijk tennis georganiseerd sponsor relatie evenement
• Ook sponsor ITF Juniors Toernooi van 4 t/m 10 oktober*
__________________
€ 2.500 (excl. btw)

‘Game’-sponsor

Het ‘Game’-sponsorpakket is een specifiek 
pakket voor de lokale middenstand die 
zich graag in de directe omgeving van 
Sportcentrum de Rhijenhof wil profileren.

• Vermelding op de toernooiwebsite
• Weergeven van logo op de diverse 
 videoschermen tijdens het toernooi
• Deelname met 2 personen aan geheel 
 verzorgd sponsorlunch met tennisVIP 
 (zal tijdens toernooi worden
 georganiseerd)
• Deelname aan een jaarlijks door 
 Burgersdijk tennis georganiseerd 
 sponsor relatie evenement
• Ook sponsor ITF Juniors Toernooi van
 4 t/m 10 oktober*
__________________
€ 500 (excl. btw)

‘Ace’-sponsor

Het ‘Ace’-partnership is specifiek voor 
kleinere maar enthousiaste partners die 
het toernooi willen ondersteunen op hun 
eigen manier. 

• Voor 250 euro kunt u ons steunen en in 
 ruil daarvoor kunnen we uw bedrijf 
 vermelden op deze website.
• Ook sponsor ITF Juniors Toernooi van
 4 t/m 10 oktober*
__________________
€ 250 (excl. btw)

‘Set’-sponsor

Het ‘Set’-sponsorpakket biedt ruime mogelijkheden aan een bedrijf/organisatie die zich bij 
voorkeur richten op een nationale of regionale profilering.

• Vermelding op diverse communicatiemiddelen
• Vermelding op sponsorwand voor interviews
• Vermelding op de toernooiwebsite
• Weergeven van logo op de diverse videoschermen tijdens het toernooi
• ‘Meet and Greet’ met enkele toptennissers
• Vermelding als sponsor toptennistraject Burgersdijk tennis op de website
 burgersdijktennis.nl
• Deelname met 4 personen aan geheel verzorgd sponsorlunch met tennisVIP (zal tijdens 
 toernooi worden georganiseerd)
• Deelname aan een jaarlijks door Burgersdijk tennis georganiseerd sponsor relatie evenement
• Ook sponsor ITF Juniors Toernooi van 4 t/m 10 oktober*
__________________
€ 1.000 (excl. btw)

* Als sponsor van dit ‘ITF World Tennis Tour’ toernooi bent u  automatisch ook sponsor van het 
ITF Juniors Toernooi van 4 t/m 10 oktober 2020. Hiermee krijgt u meer exposure voor uw 
bedrijf, zowel in juli als in oktober tijdens de events én op de websites van beide toernooien.
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In oktober 2016 organiseert Burgersdijk tennis in samenwerking met Sportcentrum De 

Rhijenhof, onder auspiciën van de International Tennis Federation, een internationaal 

tennistoernooi in de regio Den Haag/Westland. Gedurende de periode van 9 oktober t/m 

15 oktober 2016 strijden zowel nationale als internationale jeugdtalenten in Sportcentrum 

De Rhijenhof om de titel, maar vooral ook om punten voor een internationale ranking. 

Het ITF junior circuit is ook voor de huidige wereldtoppers altijd een belangrijk platform 

geweest om internationale ervaring op te doen op weg naar de top.

De leeftijdsgroep van de deelnemers ligt tussen de 14 en 18 jaar. En ondanks de amateurstatus van 

deze jeugdspelers komen ze samen met hun begeleiding (ouders of coaches), vanuit heel de wereld 

om deel te nemen aan de ITF Juniors. 

Kortom, naast de regionale en nationale bekendheid, zal het Burgersdijk tennis Rhijenhof ITF Juniors 

toernooi ook op de internationale kalender de nodige bekendheid genereren.   

Om de organisatie een professioneel karakter te geven is Burgersdijk tennis op zoek naar 

sponsoren/partners die het dit evenement willen ondersteunen, om zo de eerste editie van het 

toernooi voor alle betrokkenen tot een onvergetelijke ervaring te maken.

We realiseren ons dat de internationale uitstraling die dit toernooi biedt, niet direct voor alle 

sponsoren/partners van toegevoegde waarde zal zijn. Toch zijn wij van mening, dat dit toernooi 

ook voor sponsoren/partners die op zoek zijn naar een meer nationaal of zelfs regionaal karakter, 

Sportcentrum De Rhijenhof, op de grens van Den Haag en de regio Westland, zullen deze regio’s, 

zowel in de aanloop als tijdens het toernooi, veelvuldig in de aandacht zijn.

Bij het samenstellen van de sponsorpakketten hebben we daarom rekening gehouden met de 

diverse invalshoeken.

In oktober 2016 organiseert Burgersdijk tennis, onder auspiciën van de International Tennis 

Federation, een Internationaal tennistoernooi in de regio Den Haag/Westland. Gedurende 

de periode van 9 oktober t/m 15 oktober 2016 strijden zowel nationale als internationale 

jeugdtalenten in Sportcentrum De Rhijenhof, niet alleen om de titel maar ook om punten voor 

een internationale ranking. Het ITF junior circuit is ook voor de huidige wereldtoppers altijd 

een belangrijk platform geweest om internationale ervaring op te doen op weg naar de top.

De leeftijdsgroep van de deelnemers ligt tussen de 14 en 18 jaar. En ondanks de amateurstatus van 

deze jeugdspelers komen ze samen met begeleiding (ouders of coaches) vanuit heel de wereld om 

deel te nemen aan de ITF Juniors. 

Kortom naast de regionale en nationale bekendheid zal Burgersdijk tennis Rhijenhof ITF Juniors 

toernooi ook op de internationale kalender de nodige bekendheid genereren.   

Om de organisatie een professioneel karakter te geven is Burgersdijk tennis op zoek naar sponsoren/

partners die het dit evenement willen ondersteunen om zo de eerste editie van het toernooi voor alle 

betrokkenen tot een onvergetelijke ervaring te maken.

We realiseren ons dat de internationale uitstraling die dit toernooi biedt, niet direct voor alle 

sponsoren/partners van toegevoegde waarde zal zijn. Toch zijn wij van mening, dat dit toernooi 

ook voor sponsoren/partners die op zoek zijn naar een meer nationaal of zelfs regionaal karakter, 

Sportcentrum De Rhijenhof op de grens van Den Haag en de regio Westland, zal de regio zowel in de 

aanloop als tijdens het toernooi veelvuldig in de aandacht zijn.

Bij het samenstellen van de sponsorpakketten hebben we daarom rekening gehouden met de diverse 

invalshoeken.

Sponsorvoorstel
Burgersdijk tennis Rhijenhof 
| ITF Juniors 2016

Sponsorpakketten

Hoofdsponsor

• De hoofdsponsor krijgt het exclusieve recht om de titel te voeren:

Hoofdsponsor ‘Burgersdijk tennis Rhijenhof ITF Juniors tournament 2016’

• Prominente vermelding op alle communicatiemiddelen als Hoofdsponsor

• Prominente vermelding op sponsorwand voor interviews

• Naamgeving tennishallen tijdens het toernooi.

• Naamgeving wedstrijdbaan in beide hallen (centre court) tijdens het toernooi

• Logovermelding op net van eigen wedstrijdbanen

• Reclamebord in beide tennishallen waar het toernooi zich afspeelt

• Na van het toernooi zal Burgersdijk tennis in de hal waar les gegeven wordt

gedurende een jaar ruimte beschikbaar stellen voor een reclamebord. 

• PR-aandacht tijdens perspresentatie

• Vermelding als sponsor toptennistraject Burgersdijk tennis

• Ruime aandacht (bijvoorbeeld interview) in de digitale nieuwsbrief van Burgersdijk tennis

• Deelname met 6 personen aan geheel verzorgd sponsorlunch met tennisVIP

(zal tijdens toernooi worden georganiseerd)

• Deelname aan een jaarlijks door Burgersdijk tennis georganiseerd sponsor relatie evenement

€ 5.000 (excl. btw)

‘Match’-sponsor

Bedrijven en organisaties die tennis en in het bijzonder jeugdtennis een warm hart toedragen 

‘Match’-pakket een goede mogelijkheid om zowel regionaal, nationaal als internationaal onder 

de aandacht te komen.

• Vermelding als ‘match’sponsor in alle communicatiemiddelen

• Ruime vermelding op sponsorwand voor interviews

• Naamgeving van een wedstrijdbaan tijdens het toernooi

• Logovermelding op net van eigen wedstrijdbaan

• Deelname met 4 personen aan geheel verzorgd sponsorlunch met tennisVIP

€ 1.000 (excl. btw)

‘Set’-sponsor

Het ‘Set’-sponsorpakket biedt ruime 

mogelijkheden aan een bedrijf/organisatie 

die zich bij voorkeur richten op een 

• Vermelding als ‘set’-sponsor in

programmaboekje en op

toernooigedeelte van de website Burgersdijk

tennis

• Vermelding op sponsorwand voor interviews

• Logovermelding op net van een

wedstrijdbaan

•   Deelname met 2 personen aan geheel

verzorgd sponsorlunch met tennisVIP

(zal tijdens toernooi worden

georganiseerd)

€ 500 (excl. btw)

‘Game’-sponsor

pakket voor de lokale middenstand die 

zich graag in de directe omgeving van 

Bij dit relatief laagdrempelige instapmodel 

ligt de nadruk op de call-to-action. Het 

bijvoorbeeld het faciliteren van een 

begeleiders en bezoekers.

• Vermelding als ‘game’-sponsor in

programmaboekje en op

toernooigedeelte van de website Burgersdijk

tennis.

• Mogelijkheid tot het doen van een

toernooi-aanbieding voor spelers,

begeleiders en bezoekers.

• Deelname met 2 personen aan geheel

verzorgd sponsorlunch met tennisVIP (zal

tijdens toernooi worden georganiseerd)

€ 250 (excl. btw)

‘Ace’-partner

gesloten beurzen deal. Voor de organisatie zijn we nog op zoek naar partners die ons kunnen 

ondersteunen op de volgende gebieden:

• Transportpartner (vervoer spelers en begeleiders van en naar hotel en

eventueel station of luchthaven)

• Bloemenpartner (aankleding banen en bloemen tijdens de prijsuitreiking)

• partner (vormgeving diverse communicatiemiddelen)

• Drukwerkpartner (productie communicatiemiddelen en programmaboekje)

• Groente/fruit partner (om de spelers te voorzien van gezond en voedzaam fruit uit de regio)

• Water en/of energy drink partner (die spelers wil voorzien van voldoende drank)

Aan het ‘Ace’-partnership willen we op voorhand geen tegenprestatie verbinden. Het spreekt voor 

zich dat de afzonderlijke partners in ruime mate exposure zullen krijgen binnen het toernooi en ook 

veelvuldig als partner genoemd zullen worden. Maar we geven er de voorkeur aan om in onderling 

overleg met een potentiële partner te bepalen wat een passende tegenprestatie is voor hun inbreng.

Wel willen we alle ‘Ace’partners de mogelijkheid bieden om met 2 personen deel te nemen aan het 

geheel verzorgd sponsorlunch met tennisVIP  dat tijdens het toernooi zal worden georganiseerd.

3e Editie in 2020: 
ITF World Tennis The Hague
Wie gaat Arantxa Rus opvolgen?

Den Haag is ook in 2020 de trotse host van ITF World Tennis Tour The Hague, powered by Burgersdijk 
Tennis. Vorig jaar won Arantxa Rus dit internationale toernooi bij de dames, het bleek een begin van 
een extreem succesvol jaar waarin zij maar liefst tien titels bij elkaar tenniste. Zoals het er nu naar uit 
ziet is haar ster voor dit jaar te ver gerezen, met haar nummer 77 ranking in de wereld. Maar zowel
bij de mannen als bij de vrouwen wordt van maandag 29 juni t/m zondag 5 juli 2020 weer volop 
gestreden door een internationaal deelnemersveld op de banen van De Rhijenhof.

Het ITF World Tennis Tour The Hague is in 2020 wederom het grootste en hoogst genoteerde 
toernooi van Den Haag en omstreken. Tijdens dit toernooi zullen spelers en speelsters met posities op 
de wereldranglijst tussen 120 en 500 zich tonen op de banen van Sportcentrum de Rhijenhof aan de 
Noordweg. Dit kunnen jonge aanstormende talenten zijn die toernooien als deze als springplank naar 
de Top 100 gebruiken, maar ook oud toppers op de weg terug omhoog op de wereldranking.

Bij de dames wordt er gespeeld om een prijzengeld van $ 25.000, bij de mannen gaat het om $ 15.000. 
De Challenger bij de dames verwacht de meeste speelsters van het huidige Fed Cup team exclusief 
Kiki Bertens en Arantxa Rus. Alle wedstrijden zijn gratis te bezoeken. Informatie over zelf ook
tennissen gedurende deze week volgt binnenkort op de website van het toernooi.

Jacco Eltingh, Technisch en Commercieel Directeur KNLTB: “We zijn erg trots dat de ITF World Tennis 
Tour The Hague inmiddels een vaste plek op de toernooikalender heeft. Burgersdijk Tennis, onze 
gecertificeerde partner, zal deze zomer dit succesvolle toernooi voor de derde keer organiseren. Een 
mooie promotie voor toptennis in Nederland dat iedereen, van jong tot oud, ook dit jaar weer kan 
genieten van nationale- en internationale toptennissers tijdens de ITF World Tennis Tour The Hague. 

Onder het motto ‘Beleef het beste’ zullen we op alle toptennis evenementen in Nederland, zo ook 
tijdens de ITF World Tennis Tour The Hague meer tennisbeleving creëren voor de fans, zowel langs de 
baan als online. Met een grotere betrokkenheid van fans, spelers en tennisscholen en het verbinden 
van partners en bedrijven kunnen we het enthousiasme voor tennis vergroten. Dat is belangrijk voor 
de groei van onze sport in Nederland.”

De Gemeente Den Haag en Den Haag Topsport ondersteunen dit toernooi uiteraard. Alle informatie 
over de afgelopen edities vindt u hier: www.worldtennisthehague.com

Gezocht: Sponsors voor International World Tennis The Hague

Effectieve sponsormogelijkheden
Om de organisatie een professioneel karakter te geven is Burgersdijk tennis op zoek naar
sponsors/partners die dit evenement willen ondersteunen. Wij zijn van mening, dat dit internationale 
toernooi ook voor sponsors/partners die op zoek zijn naar een meer nationaal of zelfs regionaal 
karakter, voldoende mogelijkheden heeft om zich te profileren. Op basis van de centrale ligging van 
Sportcentrum de Rhijenhof, op de grens van Den Haag en de regio Westland, zullen deze regio’s, 
zowel in de aanloop als tijdens het toernooi, veelvuldig in de aandacht zijn.

Bij het samenstellen van de sponsorpakketten hebben we daarom rekening gehouden met de diverse 
invalshoeken.

Sponsorpakketten

Hoofdsponsor

• De hoofdsponsor krijgt het exclusieve recht om de titel te voeren: 
 Hoofdsponsor ITF World Tennis The Hague 2020
• Prominente vermelding op alle communicatiemiddelen als Hoofdsponsor
• Prominente vermelding op sponsorwand voor interviews
• Prominente vermelding op de toernooiwebsite
• Weergeven van logo op de diverse videoschermen tijdens het toernooi
• Mogelijkheid tot het gebruiken van 3 vlaggenmasten voor vlag/banier
• Naamgeving wedstrijdbaan d.m.v. een winddoek (center court) tijdens het toernooi
• Logovermelding op net van eigen wedstrijdbanen
• Logovermelding op shirts van de ballenkinderen
• ‘Meet and Greet’ met enkele toptennissers
• Vermelding als sponsor toptennistraject Burgersdijk tennis op de website burgersdijktennis.nl
• Deelname met 8 personen aan geheel verzorgd sponsorlunch met tennisVIP
 (zal tijdens toernooi worden georganiseerd)
• Deelname aan een jaarlijks door Burgersdijk tennis georganiseerd sponsor relatie evenement
• Ook sponsor ITF Juniors Toernooi van 4 t/m 10 oktober*
_________________
€ … prijs in overleg

‘Match’-sponsor

Bedrijven en organisaties die toptennis een warm hart toedragen en zich graag willen profileren 
met de tennistalenten, hebben met het ‘Match’-pakket een goede mogelijkheid om zowel 
regionaal, nationaal als internationaal onder de aandacht te komen.

• Duidelijke vermelding op alle communicatiemiddelen
• Duidelijke vermelding op sponsorwand voor interviews
• Duidelijke vermelding op de toernooiwebsite
• Weergeven van logo op de diverse videoschermen tijdens het toernooi
• Mogelijkheid tot het gebruiken van 1 vlaggenmast voor vlag/banier
• Naamgeving wedstrijdbaan d.m.v. een winddoek tijdens het toernooi
• Logovermelding op net van eigen wedstrijdbanen
• ‘Meet and Greet’ met enkele toptennissers
• Vermelding als sponsor toptennistraject Burgersdijk tennis op de website burgersdijktennis.nl
• Deelname met 6 personen aan geheel verzorgd sponsorlunch met tennisVIP
 (zal tijdens toernooi worden georganiseerd)
• Deelname aan een jaarlijks door Burgersdijk tennis georganiseerd sponsor relatie evenement
• Ook sponsor ITF Juniors Toernooi van 4 t/m 10 oktober*
__________________
€ 2.500 (excl. btw)

‘Game’-sponsor

Het ‘Game’-sponsorpakket is een specifiek 
pakket voor de lokale middenstand die 
zich graag in de directe omgeving van 
Sportcentrum de Rhijenhof wil profileren.

• Vermelding op de toernooiwebsite
• Weergeven van logo op de diverse 
 videoschermen tijdens het toernooi
• Deelname met 2 personen aan geheel 
 verzorgd sponsorlunch met tennisVIP 
 (zal tijdens toernooi worden
 georganiseerd)
• Deelname aan een jaarlijks door 
 Burgersdijk tennis georganiseerd 
 sponsor relatie evenement
• Ook sponsor ITF Juniors Toernooi van
 4 t/m 10 oktober*
__________________
€ 500 (excl. btw)

‘Ace’-sponsor

Het ‘Ace’-partnership is specifiek voor 
kleinere maar enthousiaste partners die 
het toernooi willen ondersteunen op hun 
eigen manier. 

• Voor 250 euro kunt u ons steunen en in 
 ruil daarvoor kunnen we uw bedrijf 
 vermelden op deze website.
• Ook sponsor ITF Juniors Toernooi van
 4 t/m 10 oktober*
__________________
€ 250 (excl. btw)

‘Set’-sponsor

Het ‘Set’-sponsorpakket biedt ruime mogelijkheden aan een bedrijf/organisatie die zich bij 
voorkeur richten op een nationale of regionale profilering.

• Vermelding op diverse communicatiemiddelen
• Vermelding op sponsorwand voor interviews
• Vermelding op de toernooiwebsite
• Weergeven van logo op de diverse videoschermen tijdens het toernooi
• ‘Meet and Greet’ met enkele toptennissers
• Vermelding als sponsor toptennistraject Burgersdijk tennis op de website
 burgersdijktennis.nl
• Deelname met 4 personen aan geheel verzorgd sponsorlunch met tennisVIP (zal tijdens 
 toernooi worden georganiseerd)
• Deelname aan een jaarlijks door Burgersdijk tennis georganiseerd sponsor relatie evenement
• Ook sponsor ITF Juniors Toernooi van 4 t/m 10 oktober*
__________________
€ 1.000 (excl. btw)

* Als sponsor van dit ‘ITF World Tennis Tour’ toernooi bent u  automatisch ook sponsor van het 
ITF Juniors Toernooi van 4 t/m 10 oktober 2020. Hiermee krijgt u meer exposure voor uw 
bedrijf, zowel in juli als in oktober tijdens de events én op de websites van beide toernooien.
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Voor meer informatie:

Mark-Paul Burgersdijk

T (0174) 22 69 34

E markpaul@burgersdijktennis.nl

I www.worldtennisthehague.com
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Onze sponsors van 2019Publiciteit

Internationale toernooien zoals onze ITF World Tennis The Hague kunnen rekenen op ruime publici-
taire aandacht. Zo leert de ervaring dat regionale radio- en tv-zenders zowel in de aanloop als tijdens 
het toernooi met enige regelmaat aandacht besteden aan het toernooi. Wij zullen er als organisatie 
in ieder geval alles aan doen om hen goed te informeren en te ontvangen. Regionale talenten maken 
het voor de media in de omgeving natuurlijk extra interessant.

We gaan contact zoeken met de redacties van zowel regionale dagbladen als huis-aan-huis bladen 
in de regio, om zoveel mogelijk aandacht te krijgen.

Social media kanalen zullen daarbij zeker veelvuldig worden ingezet.

Op www.worldtennisthehague.com vindt u voorafgaand en tijdens het toernooi uitgebreide actuele 
toernooi informatie. Tijdens het gehele toernooi worden de deelnemers met enige regelmaat 
geïnterviewd voor de sponsorwand (daar kunt u nog op komen met uw bedrijf! 
Zie onze sponsorpakketten). Deze beelden zullen via Youtube worden uitgezonden. 
We proberen een livestream van de belangrijkste banen te bewerkstelligen, zodat u ook
vanuit huis de verrichtingen tijdens het toernooi kunt volgen.

Bij aanvang van het toernooi wordt op beeldschermen het programma weergegeven hierin zullen
we zoveel mogelijk handige informatie verwerken, samen met uitingen van onze sponsors.
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