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Ludica is met bijna 500 leden één van de grootste
sportverenigingen van Universiteit Twente. Er is een grote
doorstroom aan (niet-)leden op onze toernooien, waardoor
iedereen uw bedrijfsnaam zal zien! Zo organiseren wij
het Ludica Open, het Zloty toernooi, Universiteit Twente
Kampioenschappen en een Nationale Ranglijst Toernooi.
Onze studenten zijn van alle markten thuis, de jaarlijkse
netwerkborrel is dan ook dé kans om studenten te strikken
voor stage- en werkplekken. Ludica kent ook ’t Snaartje, een
populair Ludica krantje wat vier keer per jaar naar de leden
wordt verstuurd met daarin reclame voor onze partners.
Natuurlijk gaan we wel mee met de tijd, we zijn dan ook
erg actief op social media waar net zoals in t ‘Snaartje, uw
bedrijf advertenties op kan zetten! Verder hebben we een
erg mooi Paviljoen met eigen bar en terras met uitgebreide
(na)borrel mogelijkheden.

TOERNOOI- EN COMPETITIE

PAKKETTEN

Bij elk toernooi- en competitie pakket zal op de social
media een sponsorbekendmaking gepost worden.
HOOFDSPONSOR LUDICA OPEN
Het Ludica Open toernooi is het grootste evenement dat Ludica elk
jaar te bieden heeft. Dit toernooi vindt plaats in september, precies
wanneer nieuwe studenten en leden beginnen aan hun studie. Een
hoofdsponsor krijgt een uitgebreid pakket voor het op de kaart
zetten van het bedrijf, namelijk:
• Naamverlening aan het toernooi
• Winddoek (12x2m)
• ½ pagina in ’t Snaartje (4 maal/jaar)
• Naamgeving baan gedurende het toernooi
• Naamvermelding op de hoofdpagina van de website
• Naamvermelding op het sponsorbord
• Naamvermelding dagjournaal
• Banner op de facebookpagina

HOOFDSPONSOR UTK
Hoofdsponsor zijn van de Universiteit Twente Kampioen
schappen, een jaarlijks toernooi speciaal voor studenten
en medewerkers van de Universiteit Twente, zal het
volgende omvatten:
• Naamverlening aan het toernooi
• Naamvermelding dagjournaal
• Naamgeving baan gedurende het toernooi
• Banner op facebook-pagina
• Banner op toernooi pagina van de website
• Naamvermelding op het sponsorbord
TOERNOOI COMBI
Op niet één, maar allebei de grote toernooien van Ludica uw bedrijf bekend
maken? Dat kan met de onderstaande toernooi combi deal:
• Naamgeving baan tijdens toernooien
• Naamvermelding op het sponsorbord
• Naamvermelding op het dagjournaal
• Naamvermelding op de website
• Toevoeging in goodie bag
SPONSOR COMPETITIE
U zal bekend gemaakt worden als dé sponsor van de voorjaars- en
najaarscompetitie. Zeven weken lang, zullen elk weekend de banen gevuld
zijn met teams die de strijd aangaan om het kampioenschap!
• Uw naam vermeld op de website
• Naamsvermelding op het sponsorbord
• Logo op shirt van eerste competitie team
• 14 keer vernoemd in het dagjournaal
• Naamsvermelding tijdens team presentaties
Als die laatste zin te lang is kan ook: naamsvermelding tijdens team
presentaties.
NRT
Naast het UTK en LO heeft de Universiteit Twente ook een toptennistoernooi
tijdens de week van het Ludica Open, het Nationaal Ranglijst Toernooi. Voor
het NRT zijn er vele verschillende mogelijkheden afhankelijk van de bijdrage.
Neem bij interesse contact met ons op voor de pakketten. In overleg kunnen
de pakketten aangepast worden naar uw interesse.
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ADVERTENTIE- EN WINDDOEK
PAKKETTEN
WINDDOEK LOS
•

Winddoek, 12x2m

OVERZICHT

PRIJZEN

WINDDOEK PAKKET

GROOT
•
•
•
•

Winddoek, 12x2m
Snaar advertentie, hele pagina
Naamvermelding op het
sponsorbord
Naamvermelding op de website

ADVERTENTIE PAKKET

GROOT
•
•
•

Snaar advertentie, hele pagina
Naamvermelding op sponsorbord
Naamvermelding op de website

WINDDOEK PAKKET

KLEIN
•
•
•

Winddoek 12x2m
Snaar advertentie, halve pagina
Naamvermelding op de website

BEDRIJFSACTIVITEIT

CLINIC + TOERNOOI
Wilt u met collega’s de uitdaging
aangaan om een potje tennis tegen
elkaar te spelen? Dat kan bij Ludica!
• Tennisclinic van ludicanen
• Afsluitend toernooi
Reserveren vanaf 20 personen

ADVERTENTIE PAKKET

KLEIN
•
•
•

Snaar advertentie, halve pagina
Naamvermelding op sponsorbord
Naamvermelding op website

Toernooi- en competitie pakketten
Hoofdsponsor Ludica Open
Hoofdsponsor UTK Toernooi
Toernooi combi
Sponsor competitie
Advertentie- en winddoek pakketten
Advertentie pakket - groot
Advertentie pakket - klein
Winddoek pakket – groot
Winddoek pakket – klein
Losse pakketten
Winddoek los
Naamvermelding website

Bedrijfsactiviteit - clinic + toernooi

NETWERK

BORREL

Jaarlijkse
vergoeding

Doorlooptijd

€2000,€1250,€200,€500,-

3 jaar
3 jaar
3 jaar
1 jaar

€400,€350,€800,€600,-

1 jaar
1 jaar
4 jaar
4 jaar

€500,€250,€30,- p.p.

4 jaar
4 jaar

In overleg kunnen de
doorlooptijden worden aangepast.

Neem bij interesse contact met ons
op voor de pakketten.

Website: www.ludica.nl
Mail: sponsoring@ludica.nl
Adres: Campuslaan 19
7522 NC, Enschece

