
Sponsoren en mediapartners

Sponsoring
See, Connect & Enjoy

Ontdek de
beste Future
ter wereld!



Beste Future in de wereld
volgens de ITF
De ITF (International Tennis Federation) heeft al een 
aantal jaar op rij Breda Future+ beoordeeld als beste 
van de wereld. En daar mogen we best trots op zijn. 
Dit heeft alles te maken met het hoge kwaliteits
niveau, zowel in speelsterkte, maar zeker ook in de 
aankleding en organisatie. 

We creëren op alle fronten een ideale omgeving om elkaar te 
ontmoeten. En te genieten van topsport, goede catering en een 
gezellige sfeer. De faciliteiten, waaronder de skylounge in de 
grote tent, zijn ingericht op zakelijke ontvangsten. Breda Future+ 
is al jaren een aansprekende plek voor netwerkbijeenkomsten, 
congressen, zakelijke brunches e.d. Een bijzondere locatie waar 
alles in 9 dagen samenkomt. 

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. 

Voor meer informatie: BredaFuture.nl | mail@bredafuture.nl

 
 See
  Bezoekers: ± 7.500
  ITF Men’s Circuit $ 15.000,- + H
  ITF Women’s Circuit $ 15.000,-
  Beste van 560 Futures ter wereld
  Prof-tennissers uit zo’n 32 landen

 Connect
  Sponsorbijeenkomsten
  Veel dagelijkse traffic op de website
  Landelijke exposure via website, KNLTB en
  TENNIS.nl
  Regionale exposure via Breda Future Tennis
  Magazine & BN De Stem
  Lokale exposure via billboard, abri, drievlak boarden,
  lokale media
  Event exposure middels logo, narrowcasting, 
  boarding, website
  Business exposure tijdens de ontvangsten in 
  de skylounge

 Enjoy
  Vip access
  Shopping in het Promodorp
  9 dagen toptennis
  Vele side-events
  Goede catering, sfeervolle ontvangst
  Charity

http://www.bredafuture.nl
mailto:mail%40bredafuture.nl%20?subject=Sponsoring%20Breda%20Future


 
Platina | € 12.000, *

See
U maakt toptennis mogelijk en draagt € 4.000,- bij aan het:

 ITF Men’s Circuit $ 15.000,- + H
 ITF Women’s Circuit $ 15.000,-

Connect
U verbindt zich met de doelgroep middels:

 Uw bedrijfslogo op de backstops van centre court 
 Uw bedrijfslogo op de backstops van court 1
 Uw bedrijfslogo op de website, BredaFutureTV en sponsorzuil
 Advertorial op het narrow casting kanaal
 Advertentie in het Tennis Magazine
 Advertorial in het Tennis Magazine
 Aanbiedingen/exposure via Social Media
 Redactioneel artikel in het dagjournaal
 Link van de Breda Future website naar uw eigen website

Enjoy
U ontvangt een VIP pakket voor 12 personen bestaande uit:

 2 x 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

 
Zilver | € 3.500, **

See
U maakt toptennis mogelijk en draagt € 1.500,- bij aan het:

 ITF Men’s Circuit $ 15.000,- + H
 ITF Women’s Circuit $ 15.000,-

Connect
U verbindt zich met de doelgroep middels:

 De lange zijde boarding centre court
 De lange zijde boarding court 1
 Uw bedrijfslogo op de website, BredaFutureTV en sponsorzuil
 Advertentie op het narrow casting kanaal
 Redactionele aandacht in het dagjournaal
 Link van de Breda Future website naar uw eigen website

Enjoy
U ontvangt een VIP pakket voor 4 personen bestaande uit:

 2 x 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 

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

 
Hoofdsponsor | v.a. € 35.000,

Het hele pakket wordt in overleg met de Hoofdsponsor op  
maat gemaakt.

 
Goud | € 6.500, *

See
U maakt toptennis mogelijk en draagt € 2.500,- bij aan het:

 ITF Men’s Circuit $ 15.000,- + H
 ITF Women’s Circuit $ 15.000,-

Connect
U verbindt zich met de doelgroep middels:

 Uw bedrijfslogo op de backstops van centre court 
 Uw bedrijfslogo op de backstops van court 1
 Uw bedrijfslogo op de website, BredaFutureTV en sponsorzuil
 Advertentie op het narrow casting kanaal
 Advertentie in het Tennis Magazine
 Aanbiedingen/exposure via Social Media
 Redactioneel artikel in het dagjournaal
 Link van de Breda Future website naar uw eigen website

Enjoy
U ontvangt een VIP pakket voor 8 personen bestaande uit:

 2 x 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

 

 
Brons | € 2.000, **

See
U maakt toptennis mogelijk en draagt € 1.000,- bij aan het:

 ITF Men’s Circuit $ 15.000,- + H
 ITF Women’s Circuit $ 15.000,-

Connect
U verbindt zich met de doelgroep middels:

 De tribune boarding op centre court
 De boarding op court 1
 Uw bedrijfslogo op de website, BredaFutureTV en sponsorzuil

Enjoy
U ontvangt een VIP pakket voor 2 personen bestaande uit:

 2 x per jaar een netwerkbijeenkomst op locatie
 Drie gangen diner voor 2 personen incl. drank.
 Sponsorbijeenkomst tijdens het event voor 2 personen
 De hele week toegang tot het VIP terras voor 2 personen

Sponsorpakketten



Infraworkx
c   o   n   n   e   c   t   i   v   i   t   y 
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Design huisstijl/brochure: Madebytops visuele communicatie (BNO)  www.madebytops.com

www.bredafuture.nl/sponsors

http://madebytops.com
www.bredafuture.nl/sponsors

