
Sponsoring

Ontdek
de ideale
match!



Beste Future ter wereld 
matcht uitstekend
Breda Future+ is een internationaal proftennis
toernooi en is uitgegroeid tot een groot evenement. 
Waar topsport en gezelligheid al jaren samen komen. 
Professionele tennissers uit meer dan 30 landen 
komen graag naar Breda om te strijden voor de extra 
punten en prijzen die hier te winnen zijn. Een topsport 
omgeving die goed matcht met ondernemers.

De ITF (International Tennis Federation) heeft Breda Future+ 
voor het vierde jaar op rij beoordeeld als beste Future van de 
wereld! We scoren daarbij hoog op kwaliteit en entourage; 
de perfecte omgeving om elkaar te ontmoeten. Dit kan langs 
de baan, op het terras en bij de vele side-events: zoals de 
Kidsday, Ladiesday, het Breda Future café en de diverse 
netwerkbijeenkomsten.

We creëren een prettige plek om uw gasten te ontvangen. 
En te genieten van topsport, goede catering en een gezellige 
sfeer. De faciliteiten, waaronder de lounge in de grote tent, 
zijn ingericht op zakelijke ontvangsten. Dat maakt Breda 
Future+ een aansprekende plek voor netwerkbijeenkomsten, 
congressen, zakelijke brunches e.d.

Bent u er ook bij?
We koesteren onze bestaande sponsors en verwelkomen 
nieuwe van harte! Laat ons weten wat u voor uw organisatie 
van de komende editie verwacht. 

Meer informatie
www.bredafuture.nl | mail@bredafuture.nl

 Facts & Figures
  Bezoekers: ± 7.500
  ITF Men’s Circuit $ 25.000,- + H
  ITF Women’s Circuit $ 10.000,-
  Beste van 560 Futures ter wereld
  Proftennissers uit zo’n 32 landen

 Exposure 
  Sponsorbijeenkomsten
  Dagelijkse traffic op de website
  Landelijk: website, KNLTB en TENNIS.nl
  Regionaal: Breda Future+ Magazine & BN De Stem
  Lokaal: billboard, abri, drievlakborden, lokale media
  Event: logo, narrowcasting, boarding, website
  Eigen netwerk tijdens ontvangsten

 Plus
  VIP-toegang
  Shopping in het Promodorp
  9 dagen toptennis
  Vele side-events
  Goede catering, sfeervolle ontvangst
  Charity



* Branche exclusiviteit, contract voor 3 jaar  ** Contract voor 1 jaar
Voor alle sponsors geldt de mogelijkheid voor maatwerk catering en relatie-ontvangsten.

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

 
Naamgever toernooi | v.a. € 25.000, *

Naast hoofdsponsor tevens naamgever. Het toernooi draagt uw bedrijfsnaam, deze wordt in alle uitingen 
gebruikt (ook in de pers).

 

Zilver | € 5.000, **

U maakt toptennis mogelijk en draagt bij 
aan het: 

 ITF Men’s Circuit $ 25.000,- + H

 ITF Women’s Circuit $ 10.000,-

Exposure:

 Bedrijfslogo op de lange zijde van centre court 

 Bedrijfslogo op de lange zijde van court 1

 Bedrijfslogo op de website, BredaFutureTV en sponsorzuil

 Advertentie (halve pagina) in Breda Future+ Magazine

 Advertentie op het narrowcasting kanaal

 Aanbiedingen/exposure via Social Media

 Redactioneel artikel in het dagjournaal

 Link van de Breda Future website naar uw eigen website

U ontvangt een VIPpakket voor 8 personen 
bestaande uit: 

 Twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst op locatie

 Drie gangen diner voor 8 personen incl. drank

 Sponsorbijeenkomst tijdens het event voor 8 personen

 De hele week toegang tot het VIP terras voor 8 personen 

 

Hoofdsponsor | € 12.500, *

U maakt toptennis mogelijk en draagt bij 
aan het:

 ITF Men’s Circuit $ 25.000,- + H

 ITF Women’s Circuit $ 10.000,-

Exposure in alle communicatieuitingen:

 Bedrijfslogo op de backstops van centre court 

 Bedrijfslogo op de backstops van court 1

 Bedrijfslogo op de website, BredaFutureTV en sponsorzuil

 Advertentie (hele pagina) in het Breda Future+ Magazine

 Advertorial op het narrowcasting kanaal

 Advertorial in het Breda Future+ Magazine

 Aanbiedingen/exposure via Social Media

 Redactioneel artikel in het dagjournaal

 Link van de Breda Future website naar uw eigen website

U ontvangt een VIPpakket voor 12 personen 
bestaande uit: 

 Twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst op locatie

 Hospitality unit in het Promodorp

 Drie gangen diner voor 12 personen incl. drank

 Sponsorbijeenkomst tijdens het event voor 12 personen

 De hele week toegang tot het VIP terras voor 12 personen

Sponsoring



* Branche exclusiviteit, contract voor 3 jaar  ** Contract voor 1 jaar
Voor alle sponsors geldt de mogelijkheid voor maatwerk catering en relatie-ontvangsten.

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

Breda Future Friend | € 500, **

U maakt toptennis mogelijk en draagt bij
aan het:

 ITF Men’s Circuit $ 25.000,- + H

 ITF Women’s Circuit $ 15.000,-

 
Exposure:

 BFF logo op boarding tribune centre court

 Aparte naamsvermelding op de website

 Aparte naamsvermelding op het vriendenbord 

U ontvangt een VIPpakket voor 2 personen 
bestaande uit: 

 Twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst op locatie

 Sundaybrunch voor 2 personen

 De hele week toegang tot het VIP terras voor 2 personen

Sponsoring

Brons | € 2.500, **

U maakt toptennis mogelijk en draagt bij
aan het:

 ITF Men’s Circuit $ 25.000,- + H

 ITF Women’s Circuit $ 10.000,-

Exposure:

 Bedrijfslogo op boarding tribune centre court

 Bedrijfslogo op de website, BredaFutureTV en sponsorzuil

 Advertentie (kwart pagina) in Breda Future+ magazine

 Advertentie op het narrowcasting kanaal

 Redactionele aandacht in het dagjournaal

 Link van de Breda Future website naar uw eigen website

U ontvangt een VIPpakket voor 4 personen 
bestaande uit: 

 Twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst op locatie

 Drie gangen diner voor 4 personen incl. drank

 Sponsorbijeenkomst tijdens het event voor 4 personen

 De hele week toegang tot het VIP terras voor 4 personen



Adverteren magazine
Gegevens

 Titel   Breda Future+ Magazine

 Uitgever   Breda Toptennis Foundation i.s.m. TENNiS.nl

 Verschijningsfrequentie 1 keer per jaar

 Verspreiding controlled circulation

 Drukoplage minimaal 2.000 exemplaren

 Doelgebied KNLTB District West-Brabant

Advertentieverkoop 

 Contactpersoon Mike van Velzen

 Email   mike@bredafuture.nl

 Telefoon   076 790 1810  /  06 51 09 38 80

Advertentietarieven 

 1  pagina    e 750,-

 ½ pagina   e 475,-

 ¼ pagina   e 275,-

Toeslagen: binnenzijde cover (pag.2) + 20%, achterzijde + 30%.
 

Technische gegevens

 Papiersoort binnenwerk 90 grams gesatineerd mc

 Bladspiegel 230 x 285 mm

 Advertentiemateriaal certified PDF 

Formaten en afmetingen (in mm)

 1 pagina   230 x 285 mm + 3 mm overlap = 236 x 291 mm

 ½ pagina   230 x 142,5 mm + 3 mm overlap = 236 x 148,5 mm

 ¼ pagina   115 x 142,5 mm + 3 mm overlap = 121 x 148,5 mm

Verschijningsdatum

 Editie    nummer 3

 Deadline aanlevering advertenties 22 april 2016

 Verschijningsdatum mei 2016

Noot: Breda Future+ Magazine verschijnt 1 keer per jaar en wordt 
verspreid in de regio West-Brabant bij alle tennisverenigingen, bedrijven, 
sponsoren, partners, enz.

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW



Stand Promodorp

Maatvoering

A : 395 cm
B : 430 cm
C : 515 cm
D : 250 cm
E : 15 cm
F : 225 cm
G : 310 cm 

Gegevens

 Stands   10 stuks

 Afmetingen 4 x 4 meter

 Huurperiode optie 1 zaterdag t/m zondag (9 dagen)

 Huurperiode optie 2 per dag, in overleg met organisatie

 Openingstijden dagelijks vanaf 11.00 uur

 Bezoekersaantal circa 7.500

Standverkoop 

 Contactpersoon Mike van Velzen

 Email   mike@bredafuture.nl

 Telefoon   076 790 1810  /  06 51 09 38 80

Huurtarieven 

 Kwalificatieweekend + toernooiweek e 1250,- 

 Finaleweekend (vrijdag t/m zondag) * e 1000,-

 1 dag **   e 375,-

Extra: de stands zijn standaard voorzien van elektrische aansluiting 
en tapijt tegels. Extra aankleding is voor rekening van de standhouder 
en te bestellen in overleg met de organisatie.

*  Alleen indien beschikbaar, in overleg met de organisatie.
** Alleen in overleg met de organisatie mogelijk van zaterdag 
  t/m donderdag.
 

Overige

 Een naamsvermelding op de website www.bredafuture.nl,   
 inclusief een actieve link naar eigen website

 Mogelijkheid voor medewerkers catering tegen kostprijs 

 Korting op VIP-tickets

 20% korting op advertenties in het Breda Future+ magazine

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW



Design huisstijl/brochure: Madebytops visuele communicatie (BNO)  www.madebytops.com

Voor een actueel overzicht van al onze sponsors ga naar

www.bredafuture.nl/sponsors

Hoofdsponsors


