Beste,
Als zelfstandige of bedrijfsleider kan het soms moeilijk zijn een welbepaalde doelpubliek te
bereiken of interactie te creëren met zijn klanten. Op de markt zijn heel wat marketing- en
publiciteitsoptie te vinden, echter deze voldoen ook niet steeds aan de specifieke wensen.
VZW Matchpoint biedt dan ook een unieke formule aan die U toelaat een welbepaalde
doelpubliek te bereiken via advertentie in één van de grootste sportclubs van Vlaanderen,
namelijk Stadium Coupure (zie verder voor beschrijving)
We garanderen dat ons doelpubliek voldoet aan volgende algemene criteria:
Sportief
Wonende of actief in Groot Gent (Stad Gent plus randgemeenten in straal van 15
kilometer)
Verder kan men ons doelpubliek onderverdelen in 3 welbepaalde leeftijdscategorieën:
13 tot 18 jaar
Deze humaniorastudenten komen meermaals per jaar op sporten in Stadium Coupure. Dit
gaat om activiteiten die zowel kaderen in sportklassen, als extrascolaire sportevenementen
(bv sportactiviteiten met internen). Deze leerlingen maken deel uit van de
scholengemeenschap in Gent.
Voor deze doelgroep wordt zelf een afzonderlijke studententarief aangeboden bij Stadium
Coupure
18 tot 25 jaar
Gent is ondertussen uitgegroeid dat één van de grootste studentensteden van België. Deze
studenten hebben ook nood aan sporten. Hiervoor kunnen ze terecht in Stadium Coupure.
Stadium Coupure is ideaal gelegen op wandelafstand van een aantal faculteiten van
Universiteit Gent (Faculteit Toegepaste wetenschappen, economie, rechten, bioingenieurs…) en van afdelingen van Hogeschool Gent (Artvelde hogeschool)
Voor deze doelgroep wordt zelf een afzonderlijke studententarief aangeboden bij Stadium
Coupure
25 tot 40 jaar
Onze laatste doelgroep bevat de jonge werknemers die ofwel actief zijn in Groot Gent, ofwel
woonachtig zijn in Groot Gent. De leden van deze doelgroep komen sporten tijdens hun
werkpauzes of na hun werk.

STADIUM COUPURE

Coupure Links 625
9000 Gent
09/226.18.93
www.stadium.be

STADIUM Coupure maakt deel uit van de STADIUM Holding, die
verspreid over twee steden (Gent en Brussel) 4 clubs beheren.
Hiervoor baseren ze zich op meer dan 20 jaar ervaring in het
commercieel uitbaten van indoor-sportclubs. En dit is ook nodig! Want
jaarlijks meerdere duizendtallen actieve bezoekers over de vloer
krijgen, vergt een hoge kwaliteitsaanpak en een moderne
accommodatie.

Onze thuisbasis is gelegen op slechts 100 meter van de kleine ring rond
Gent en op amper 300 meter van de Universiteit van Gent. De 7.000 m²
grote oppervlakte herbergt een weelde aan activiteiten: 17 squashcourts,
een onlangs volledig gerenoveerde 200 m² grote fitnesszaal en een 12
meter hoge klimmuur zijn de blikvangers. Hiernaast beschikt STADIUM
Coupure ook over spinning, aerobic, funk, internetroom, sauna,
zonnebank, een bar en een kinderhoekje.

STADIUM Coupure is niet enkel de uitvalbasis voor comptitieploegen,
maar werd ook gekozen als plaats voor de universitaire competities.
Mede dankzij dit, mag STADIUM Coupure er prat op gaan het grootste
studentencomplex van Gent te zijn. Andere vaak geziene klanten zijn
de diverse scholen, die de uitrusting van STADIUM Coupure graag
gebruiken in het kader van sportlessen of voor sportdagen.

Naast het jongere publiek, kan STADIUM Coupure ook terugvallen op een
iets oudere bezoeker: zaakman, huisvrouw of gepensioneerde; allen
vinden ze de weg naar de Coupure
De diversiteit aan publiek, maakt STADIUM Coupure dan ook hoogst
geschikt voor het adverteren en sponsoren. Ook U kan dit doen, indien
gewenst!

Zoals reeds vermeld, bieden we U de mogelijkheid om publicitietesruimte te huren. Dit
gebeurt door sponsoring van de squashploegen van VZW MATCHPOINT, te Gent, voor het
seizoen 2007-2008. Hiervoor zijn er verscheidene formules. Gezien er gewerkt wordt via
een VZW is Uw inbreng volledig fiscaal aftrekbaar.
De prijzen die vermeld staan, kunnen zowel in baar geld uitbetaald worden, als in natura.
Het baar geld gebruiken we om de trainer te betalen, en de ploegen in te schrijven voor de
diverse competities….
De diverse formules zijn:
1. Hoofdsponsor
Een van de ploegen krijgt Uw naam voor publicatie in alle officiële tabellen. Dit omvat
ondermeer publicaties van de ploegnamen in de kranten, wedstrijdtabellen, websites
van de federaties…
De ploegen spelen dan ook met Uw T-shirts indien ze door U geleverd worden.
Kostprijs: 250 euro/seizoen (= September tem augustus)
2. Publiciteitsbord
Uw logo geprint op een houten bord wordt opgehangen op de plaats van de tin op het
squashcourt. De tin is het 50 cm hoge, en 6,5 meter brede bord vooraan een
squashcourt. Er is ook een mogelijkheid de tin, publiciteitsbord of vlaggen bovenaan de
squashcourt te hangen, indien dit om visibiliteitsredenen wenselijk is.
Kostprijs: 450 euro/jaar
3. Toernooisponsor
Hierbij wordt Uw logo op de affiches van het toernooi geprint of wordt een bord met Uw
logo uitgehangen tijdens het toernooi.
Kostprijs: 125 euro/toernooi
Uiteraard kunnen wij ook een formule op maat voorstellen. Shirtsponsoring, spandoeken,
natura-sponsoring, behoren allen tot de mogelijkheden.
Indien geïnteresseerd, kan u zich steeds wenden tot:
Philippe Dewever
GSM: 0495/47.71.29
Mail: vzwmatchpoint@skynet.be

Een court kleurt volledig in de kleuren van
Uw bedrijf of Maatschappij dankzij de
combinatie van een tin en een spandoek

Discreet maar toch meer dan zichtbaar voor
spelers en voorbijganger: Een al dan niet
zelf geleverde tin

Dankzij een hoog opgespannen spandoek
krijgt Uw bedrijf of maatschappij een zeer
grote visibiliteit!

Als ploegsponsor, strijdt één van onze
ploegen een seizoen lang in de kleuren van
Uw bedrijf of maatschappij.
Officiele berichten over de ploeg vermelden
ook de naam van Uw bedrijf of maatschappij
(bv in klassement, krantenartikels,…)

