TEAN Challenger tennistoernooi sponsoren?
Gunnen en zelf zakelijk scoren gaan goed samen
Geachte heer / mevrouw,
Hartelijk dank voor uw interesse in het TEAN International Tennis Tournament 2016. Kort door de bocht: we
nodigen u graag uit om dit evenement te sponsoren. Daarmee gunt u Alphen aan den Rijn en omgeving een echt
Challenger Tennistoernooi! En zelf scoort u positieve aandacht voor uw organisatie.
Professioneel toernooi, gezellig evenement
In de week van 3 t/m 11 september 2016 wordt in Alphen aan den Rijn alweer voor de 17de keer het TEAN
International Tennis Tournament georganiseerd. Topspelers (m/v) uit binnen- en buitenland zullen hun kunsten
vertonen op het Alphense gravel van tennisvereniging TEAN. Het toernooi – qua ranking het 3e van Nederland –
is van internationale allure: een Challenger. Maar wel met een laagdrempelige toegang en gewoon ‘gezellig’.
Kortom: professioneel tennis van zowel dames als heren in uw achtertuin!`
Sponsoren. Waar doet u het voor?
Een sportevenement sponsoren doe je met het hoofd en het hart. Het
steunen van het ‘goede doel’ geeft een goed gevoel. Maar het mag
of moet ook zakelijk zinvol zijn. Sponsoring van TEAN International
doet u voor:
 Uzelf. Ga voor de ‘Perfect match’: breng bedrijfsleven en sport –
werk en vrije tijd – bij elkaar. Haal de band met medewerkers en
klanten aan. Ontmoet bestaande relaties en nieuwe contacten. Laat
uw bedrijf zien.
 Alphen aan den Rijn. Met uw participatie in dit toernooi draagt u bij aan de ontwikkeling en beleving van de
stad én regio.
Hoe kunt u het sponsorschap invullen?
 Boek een lunch of diner op ons terras boven de tribune. Met zicht op het Centre Court!
 Bezoek de borrel. Altijd goed voor nieuwe en oude contacten.
 Reserveer de VIP-tent. Voor een seminar voor uw personeel of klanten. Maak eventueel een
combinatie met een lunch, diner of borrel.
 Ander idee? Neem contact op! Of kijk eerst in het leaflet (zie bijgaande pdf).
Sfeer proeven en mogelijkheden bekijken
Benieuwd naar het toernooi, (de mening van) andere sponsors en de mogelijkheden? Een klik op de oranje knop
brengt u op de speciale sponsorpagina. Met filmpjes, foto’s, sponsor-opties en meer.
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Iris Hilhorst Bestuurslid TEAN International Tel: 06-51721743 iris.tean@gmail.com
Wij vinden een goede relatie met u zeer belangrijk. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik dan hier.

