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INTRODUCTIE
Erasmus Volley is de jongste, sportiefste, gezelligste en grootste zaalsportvereniging van 
Erasmus Sport, de sportieve afdeling van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Onze ruim 270 
leden spelen op diverse niveaus, van 3de divisie tot recreatief. 

Gedurende het jaar organiseren verschillende commissies binnen de vereniging verschillende 
activiteiten. Onder andere het International Tournament, dit toernooi wordt al 35 jaar 
georganiseerd, sinds 5 jaar door Erasmus Volley (13, 14 en 15 april 2018). Behalve toernooien 
worden er ook verschillende feesten georganiseerd, zoals een openingsfeest, eindfeest en een 
gala.

Alle leden zijn dit jaar volop bezig met de organisatie van evenementen, maar voor het financiële 
vraagstuk hebben we de hulp van het bedrijfsleven nodig. In deze sponsorbrochure staan 
verschillende opties voor sponsoring. Wij bespreken graag de opties met u!

INTRODUCTIE

FEITJESFEITJES

35% man

65% vrouw

18-23 jaar 
gemiddelde leeftijd

220 Nederlandse leden

51 leden van 25 andere nationaliteiten

77% Erasmus studenten

15% Hogeschool Rotterdam studenten

8% Anders



Bij Erasmus Volley zijn gedurende het jaar voornamelijk studenten 
uit Rotterdam actief. Maar door bijvoorbeeld het International 
Tournament en het Family & Friends tournament zal het bereik groter 
zijn dan alleen Rotterdamse studenten. Een uitstekende kans om van 
de gelegenheid gebruik te maken om uw bedrijf kenbaar te maken 
en te promoten!

Hiernaast staan een aantal mogelijkheden tot sponsoring voor u 
uitgezet. Maar voor andere of specifiekere ideeën staan wij ook altijd 
open. Graag bespreken wij dit met u. 

SPONSORINGSPONSORING



Logo flyer
Logo website
Logo externe Facebook 
Promotiemateriaal materiaal (in overleg)

Bereik: +- 1500 studenten 

INTERNATIONAL 
TOURNAMENT

INTERNATIONAL 
TOURNAMENT

Interactieve banner op IT website
2 x Bericht op IT Facebook
Vermelding in uitnodiging voor het IT
Vermelding in de nieuwsbrief voor het IT
Logo op goodie bag

Bereik: 400 mensen
(waarvan 300 international)

Interactieve banner op Erasmus Volley website
4 x per jaar interne Facebook bericht
1 x Newssmash bericht

Bereik: +- 430 studenten

MEDIA PAKKETMEDIA PAKKET

OVERIGEOVERIGE
Interactieve banner op website 
Bericht op interne Facebook 
Bedrijf op waterflessen 
Bedrijf logo op handdoek
Bedrijf logo op t-shirt 

 
EUREKAWEEK

 
EUREKAWEEK

€300,- (excl. BTW)
€400,- (excl. BTW)

€400,- (excl. BTW)
In overleg



Marketing commissie:
Justin Lever  (+316 14658544) 
Bestuur EV:
Thijs Stegeman (+316 42247064)

Adres:       Burgemeester Oudlaan 50
Email:       Marketing@erasmusvolley.nl
Website:   http://www.erasmusvolley.nl/
        http://it.erasmusvolley.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/ErasmusVolley

CONTACTCONTACT


