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Gezocht: Sponsors
voor internationaal
tennistoernooi
Den Haag

ITF World Tennis The Hague
Derde Nederlandse winnares op een rij?
Bij zowel de dames als de heren wordt er dit jaar tijdens het ITF World Tour The Hague gespeeld om
$25.000 aan prijzengeld. De voorgaande twee edities bij de dames werden gewonnen door Arantxa
Rus (2019) en Quirine Lemoine (2021). Wie weet krijgen krijgen we op zondag 3 juli voor de derde
opeenvolgende editie een Nederlandse winnares.
Bij de heren trok Javier Barranco Cosano vorig jaar in de finale tegen Jelle Sels uit Alphen aan den Rijn
aan het langste eind. Wie weet komt de Spanjaard zijn titel deze zomer verdedigen. Over de deelnemers aan het graveltoernooi zal de komende weken steeds meer duidelijk worden. Houd hiervoor de
sociale mediakanalen en de toernooiwebsite in de gaten.
Jacco Eltingh, technisch en commercieel directeur van de KNLTB, is in ieder geval verheugd dat ook dit
jaar het internationale toptennis weer in Den Haag neerstrijkt. ,,We zijn erg trots dat de ITF World
Tennis The Hague inmiddels een vaste plek op de toernooikalender heeft”, vertelt Eltingh. ,,Vorig jaar
heeft de organisatie lang in onzekerheid gezeten of het evenement wel door kon gaan, maar ook die
editie is uiteindelijk zeer succesvol verlopen. Het is een fantastische promotie voor het Nederlandse
toptennis waarbij iedereen, van jong tot oud, ook dit jaar op Sportcentrum De Rhijenhof weer kan
genieten van nationale- en internationale tennissterren”, vervolgt Eltingh, in 1995 nog de nummer 19
van de wereldranglijst.
,,Ook tijdens de ITF World Tennis The Hague van 2022 willen we, langs de baan en op het gehele
sportpark, meer tennisbeleving voor de fans creëren. Met een grotere betrokkenheid van toeschouwers, spelers en tennisscholen kunnen we het enthousiasme voor tennis in Nederland vergroten.
Daarbij kan de vierde editie van het toernooi in Den Haag stimulerend helpen. Tevens is het goed dat
partners en bedrijven tijdens het evenement aan elkaar worden verbonden. Dat alles is erg belangrijk
voor de groei van de tennissport in Nederland.”
De gemeente Den Haag en Den Haag Topsport ondersteunen dit toernooi uiteraard ook. Alle informatie over de vorige edities vindt u op www.worldtennisthehague.com.

Gezocht: Sponsors voor ITF World Tennis The Hague 2022
Eﬀectieve sponsormogelijkheden
Om de organisatie een uiterst professioneel karakter te geven is Stichting Burgersdijk Toptennis op
zoek naar sponsors en partners die dit evenement willen ondersteunen. De toernooidirectie is van
mening dat dit internationale toernooi interessant is voor sponsors die op zoek zijn naar een meer
nationaal of zelfs regionaal karakter en dat het toernooi voldoende mogelijkheden heeft om zich te
profileren. Mede op basis van de centrale ligging van Sportcentrum De Rhijenhof, op de grens van Den
Haag en de regio Westland, zal het toernooi veel aandacht krijgen. Zowel van de pers - voorafgaand en
gedurende het toernooi - als van bezoekers.
Bij het samenstellen van de sponsorpakketten hebben we dan ook rekening gehouden met de diverse
mogelijkheden tot sponsoring.

Uw bedrijf in de publiciteit
Internationale toernooien zoals ITF World Tennis The Hague zijn, zo is de afgelopen edities gebleken,
goed voor ruime aandacht in de media. Zo is ook dit jaar weer de verwachting dat regionale radio- en
televisiezenders in de aanloop naar en tijdens het toernooi met enige regelmaat aandacht besteden
aan het toernooi. We zullen er als organisatie in ieder geval alles aan doen om hen goed en frequent
te informeren en te ontvangen en zullen daarnaast zo veel mogelijk redacties van schrijvende pers
aanschrijven om het toernooi in de schijnwerpers te plaatsen.
De organisatie wil de vierde editie van het evenement aangrijpen om het toernooi via een communicatieplan naar een hoger niveau te tillen. Zo zijn er plannen om in de aanloop naar en gedurende het
toernooi veel meer dan voorgaande jaren gebruik te maken van sociale media. Denk hierbij aan
Facebook, Twitter en Instagram waarbij er mogelijkheden zijn om uw bedrijf in de spotlights te
krijgen.
Naast de live-updates van het toernooi zal er ook dit jaar weer een livestream zijn voor de belangrijkste banen, zodat ook het publiek thuis kan meegenieten. Er zullen gedurende de week enkele
geregeld interviews met de tennissers gehouden worden voor de sponsorwand, waarbij uw logo
zomaar prominent in beeld te zien kan zijn.
Kortom, de organisatie doet er ook dit jaar weer alles aan om het voor sponsoren aantrekkelijk te
maken of houden middels het zo groot mogelijk maken van het bereik van uw bedrijf. Bij de sponsorpakketten vindt u de opties om sponsor te worden van alweer de vierde editie van ITF World Tennis
The Hague.

Sponsorpakketten
Hoofdsponsor
• De hoofdsponsor krijgt het exclusieve recht om de titel
‘Hoofdsponsor ITF World Tennis The Hague 2022’ te voeren
• Prominente vermelding als hoofdsponsor op alle communicatiemiddelen
• Prominente vermelding als hoofdsponsor op sponsorwand voor interviews
• Prominente vermelding als hoofdsponsor 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 (center court) d.m.v een winddoek tijdens het toernooi
• Logovermelding op shirts van de ballenkinderen
• ‘Meet and Greet’ met enkele toptennissers
• Vermelding als sponsor van Stichting Burgersdijk Toptennis op de website burgersdijktennis.nl
• Deelname met 8 personen aan een geheel verzorgde sponsorlunch met tennisVIP
(zal tijdens het toernooi worden georganiseerd)
• Deelname aan een jaarlijks door Stichting Burgersdijk Toptennis georganiseerd
sponsor-relatie-evenement
• Eveneens sponsor bij ITF Juniors The Hague, dat jaarlijks wordt georganiseerd*
_________________
€ … 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 als sponsor op alle communicatiemiddelen
Duidelijke vermelding als sponsor op sponsorwand voor interviews
Duidelijke vermelding als sponsor 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
‘Meet and Greet’ met enkele toptennissers
Vermelding als sponsor van Stichting Burgersdijk Toptennis op de website burgersdijktennis.nl
Deelname met 6 personen aan een geheel verzorgde sponsorlunch met tennisVIP
(zal tijdens het toernooi worden georganiseerd)
• Deelname aan een jaarlijks door Stichting Burgersdijk Toptennis georganiseerd
sponsor-relatie-evenement
• Eveneens sponsor bij ITF Juniors The Hague, dat jaarlijks wordt georganiseerd*
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__________________
€ 2.500 (excl. btw)

‘Set’-sponsor
Het ‘Set’-sponsorpakket biedt ruime mogelijkheden aan een bedrijf of organisatie die zich
bij voorkeur richten op een nationale of regionale profilering.
• Vermelding als sponsor op diverse communicatiemiddelen
• Vermelding als sponsor op sponsorwand voor interviews
• Vermelding als sponsor op de toernooiwebsite
• Weergeven van logo op de diverse videoschermen tijdens het toernooi
• ‘Meet and Greet’ met enkele toptennissers
• Vermelding als sponsor van Stichting Burgersdijk Toptennis op de website
burgersdijktennis.nl
• Deelname met 4 personen aan een geheel verzorgde sponsorlunch met tennisVIP
(zal tijdens het toernooi worden georganiseerd)
• Deelname aan een jaarlijks door Stichting Burgersdijk Toptennis georganiseerd
sponsor-relatie-evenement
• Eveneens sponsor bij ITF Juniors The Hague, dat jaarlijks wordt georganiseerd*
__________________
€ 1.000 (excl. btw)

‘Game’-sponsor

‘Ace’-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 als sponsor op de
toernooiwebsite
• Weergeven van logo op de diverse
videoschermen tijdens het toernooi
• Deelname met 2 personen aan een
geheel verzorgde sponsorlunch met
tennisVIP (zal tijdens het toernooi
worden georganiseerd)
• Deelname aan een jaarlijks door
Stichting Burgersdijk Toptennis
georganiseerd sponsor-relatieevenement
• Eveneens sponsor bij ITF Juniors The
Hague, dat jaarlijks wordt georganiseerd*
__________________
€ 500 (excl. btw)

Het ‘Ace’-partnership is specifiek voor
kleinere, maar enthousiaste partners die
het toernooi willen steunen op hun eigen
manier.
• Voor 250 euro kunt u ons steunen en
in ruil daarvoor kunnen we uw bedrijf
vermelden op de toernooiwebsite
• Eveneens sponsor bij ITF Juniors
The Hague, dat jaarlijks wordt
georganiseerd*
__________________
€ 250 (excl. btw)

* Als sponsor van het ITF World Tennis The Hague 2022 bent u automatisch ook sponsor van
het ITF Juniors The Hague 2023, dat jaarlijks in februari wordt georganiseerd. Hiermee krijgt u
bij beide toernooien en op beide websites meer exposure voor uw bedrijf.

www.worldtennisthehague.com

Onze sponsors van 2021

Geïnteresseerd om sponsor te worden?
Voor meer informatie:
Stichting Burgersdijk Toptennis
Mark-Paul Burgersdijk
T (0174) 22 69 34 / 06 21821781
E info@worldtennisthehague.com
I www.worldtennisthehague.com

