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Sponsor Prospectus 
Seizoen 2019 - 2020 

 

Sponsoren & Pakketten 
Fortuna Supporters Collectief (Fortuna SC) is hét overkoepelende platform voor iedereen die Fortuna 

Sittard een warm hart toedraagt, van jong tot oud! Fortuna SC strijdt voor de belangen van haar 

leden, de Fortuna Sittard supporters en de mooiste club van Limburg. 

Als dynamische vereniging heeft Fortuna SC veel te bieden aan al haar 1400 leden. Door de krachten 

te bundelen zijn er in één klap voorzieningen beschikbaar die uniek zijn in Nederland. Zo heeft 

Fortuna SC een levendige online aanwezigheid met dagelijkse updates op onze eigen Twitter, 

Facebook, Instagram en (mobiele) website,  een eigen fullcolour clubblad (oplage 1500 stuks per 

keer), een snel groeiende Fortunior (jeugd) activiteit,  gezellige busreizen naar de wedstrijden van 

onze trots, een activiteitenteam dat tal van  activiteiten organiseert voor jong en oud en een 

authentiek clubhuis welk gevestigd is in het stadion van Fortuna Sittard; het Fortunahome. 

Met een scala aan communicatiemiddelen is Fortuna SC dé spreekbuis voor de volgers van Fortuna 

Sittard. 

 

Sponsoring 
Als eerste betaald voetbalclub in Nederland is Fortuna Sittard en haar fanatieke achterban van 

nature familiair. Exposure voor sponsoren wordt geboden via alle beschikbare communicatie 

middelen. Internet (niet alleen de website, ook Facebook, Instagram en Twitter), Mailings en het uit 

te brengen Magazine zijn hier voorbeelden van. Door op een juiste en gerichte manier te 

communiceren is zowel het bereik als de conversie van sponsoring gegarandeerd van hoge kwaliteit. 

Uw sponsoring zal 100% gebruikt worden voor pro-Fortuna Sittard initiatieven, daar onze vereniging 

puur en alleen op Fortuna Sittard vrijwilligers draait. 

 

Interesse? 
Lees meer over ons gevarieerd aanbod voor sponsoring van Fortuna SC in deze prospectus. Via het 

inschrijfformulier kunt u dit in ‘no time’ snel en eenvoudig regelen. Heeft u toch vragen of overweegt 

u een maatwerk traject (bijvoorbeeld sponsoring in natura)? Wij zijn graag bereid u te helpen. Neem 

gerust contact met ons op via sponsoring@fortunasc.nl  
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Fortuna SC Sponsorpakketten 
 

Seizoen 2019 – 2020 Brons Zilver Goud Diamant 

Prijs pakket  € 50 €100 € 250 € 1000 

Tegenprestaties     

U wordt Lid Fortuna SC  x x x x 

3 keer per seizoen het Fortuna SC magazine x x x x 

 Netwerken / Events     

Ontvangst sponsoren bij een boeiend duel in 
supportershome met gratis consumpties.  
(*) rechts is aantal consumpties 

2 5 12 20 

PR     

Bedrijfsnaam overzicht op website x x x x 

Uw logo onder alle nieuwsitems   x x x 

Uw bedrijfspresentatie 1 maal p.j. op Facebook  en 
Website. (Svp tekst zelf aanleveren) 

  x x 

Uw bedrijfspresentatie (*) 1 maal p.j. op Twitter, 
Website en facebook ((Svp tekst zelf aanleveren)) 

  x x 

 

Supporters magazine (oplage 1400 stuks!)     

Sponsorblok (1/4 A4)  3 edities   

Sponsorblok (1/2 A4)   3 edities  

Sponsorblok (1 A4)    3 edities 

 

Wilt u sponsor worden van Fortuna SC in het seizoen 2019-2020 (1 juli 2019 t/m 30 juni 2020), dan 

bewijst u ons een grote dienst door onderstaand formulier in te vullen en te mailen naar 

sponsoring@fortunasc.nl. U kunt ook een kopie naar onderstaand adres versturen.  
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Bedankt voor uw support!  

Organisatie  

Adres  

Postcode  Plaats  

Land  Telefoon  

Website  

Naam contactpersoon  

Functie  

Email  

 

Kruis uw pakketkeuze aan 

O Brons € 50,00 per seizoen 

O Zilver € 100,00 per seizoen 

O Goud € 250,00 per seizoen 

O Diamant € 1.000,00 per seizoen 
 

 

 

Voor akkoord: 

 

Organisatie:        

Naam:         

Plaats en datum:       
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