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Mogelijk gemaakt door:

Uw bedrijfsnaam?

&
Samen tegen 
kinderkanker



Orion biedt de ruimte
Een sponsor krijgt bij Orion alle ruimte… 

Voor evenementen kan gebruik gemaakt wor-
den van onze sportvelden en overige sportfaci-
liteiten. Wat dacht u van een eigen relatievoet-
baltoernooi?

Er kan, bijvoorbeeld voor personeelsbijeenkom-
sten of cursussen, gebruik worden gemaakt 
van de prachtige kantine en keuken, voorzien 
van alle gemakken. 

Orion biedt nog meer

Met sponsoring realiseer je niet alleen naams-
bekendheid maar ook de sympathie van de 
leden. Orion zal haar leden altijd stimuleren 
om sponsoren de voorkeur te geven. Voor wat 
hoort wat nietwaar?
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Waarom Orion? 
Bijna 75 jaar historie

Iedereen kent Orion.

Uitstekende reputatie 
Fatsoen en respect staan hoog in het vaandel. 
Orion is een sociale, een sympathieke en goed 
georganiseerde club.

Ruim 1300 leden  
Meer dan 80 voetballende teams!

Voetbal op hoog niveau 

Bijna alle 1e jeugdselectieteams spelen in de  
hoofdklasse of hoger. De jeugdopleiding be-
hoort tot de top 100 van Nederland. Ook voor 
recreatief voetbal is er alle aandacht.

Prachtig sportcomplex 

Mariënbosch, gelegen aan de Nijmeegsebaan 
aan de rand van de bossen, oogst alom 
bewondering. 

Enorm bereik 
Wekelijks bezoeken duizenden sporters en 
supporters het sportpark. Meer dan 100.000 
mensen per seizoen.

Groot klantenpotentieel 
De leden van Orion komen uit Nijmegen en 
Berg en Dal. In het verzorgingsgebied zijn  
relatief veel mensen werkzaam in de zorg en 
het (hoger) onderwijs. Het aantal huizenbezit-
ters is groot en er is een bovengemiddelde 
belangstelling voor actieve sportbeoefening,  
cultuur, uitgaan en reizen. 

Orion gaat verder

Orion biedt sponsoren de ruimte en levert 
maatwerk, meer dan welke club dan ook!

Bordsponsoring*  + vermelding website  en sponsorenbord

 2,5 meter 5 meter  7,5 meter 10 meter
Pupillenveld 150,- 250,- 350,- 450,-
Hoofdveld 200,- 350,- 500,- 600,- 

Tribune hoofdveld 1,9 meter 3,80 meter 5,70 meter 7,60 meter
(zicht Dalmarasweg):  300,- 550,- 800,- 1000,-
* excl. productiekosten à ca € 78 p/m.

 
tarieven

Extra kansen

  maand seizoen
Advertentie programmablad 
1e elftal en wedstrijdposter:  125,-
Statafel kantine**:    75,- 
Roulerende 
banner homepage: 25,- 200,- 
Commercial 
TV kanaal kantine**: 25,- 250,-  
Megadoek op ballenvangers 
achter goals**:  450,-  
** excl. productiekosten op aanvraag

Wedstrijdbal 1e elftal:  100,-

Kleding en uitrusting*** 

  pupillen senioren
Shirts 24,- 28,-
Trainingspak: 40,- 50,- 
Tas: 24,- 28,- 
Tas + schoenvak: 29,-   33,-  
*** excl. bedrukking, incl. BTW en incl. logo teampagina site.

 
Overige mogelijkheden

Informeer naar de extra mogelijkheden. Orion biedt immers alle ruimte. 
Van dug-out tot kantinetafel, van scorebord tot evenement. 

Pluspakket =  + € 50,-
- Replica (‘s) borden in de kantine
- Logovermelding + doorlink website
- Ingelijste foto

Stersponsor: vanaf € 750,-per jaar
- Gratis entree wedstrijden 1e elftal
- Gratis  banner homepage
- Bedrijfsintroductie in digitale 
  nieuwsbrief (1000 adressen!)

Sponsoren steunen Orion. 
Orion steunt het goede doel


