Wilt u adverteren? En dat zo voordelig mogelijk? Start met adverteren via LED-boarding.
Uw naamsbekendheid vergroten en Aris Leeuwarden steunen! Een win-win!
Aris Leeuwarden biedt uw merk of bedrijf tijdens alle thuiswedstrijden de gelegenheid om op te
vallen met maximale exposure. Met LED-boarding bieden wij een opvallende manier van
adverteren, niet alleen voor alle kijkers van de live-uitzendingen. Maar ook samenvattingen op
TV, internet, en diverse digitale platformen. Hierdoor behaalt u maximale attentie- en
exposurewaarde. U kunt hierdoor nog beter bouwen aan uw merk, uw naamsbekendheid
vergroten of reclameboodschappen juist actiematig inzetten.
Basketbal leeft!
Want dit seizoen (2020-2021) telt de Dutch Basketball League maar liefst twaalf teams en per
seizoen 2021-2022 gaan de Belgische en Nederlandse competitie samen in de BeNeLeague
(werktitel). In deze tijd tonen we als Nederlands basketbal durf, lef en ambitie.
Wedstrijden van Aris staan garant voor spektakel, een leuke avond uit en dynamische sport waar
altijd wat te juichen valt, entertainment gedurende de wedstrijd en een informele ontmoetingsplek
in de businessclub! In deze bijzondere tijden, zonder publiek maar met veel online aandacht,
bieden we exposure op de LED-boarding voor u heel voordelig aan:
Tarieven resterend seizoen 2020-2021:
•
•
•

Korte zijde helft
Lange kant
Hele veld

€ 500,- (6 meter)
€ 950,- (16 meter)
€ 1.650,- (44 meter)

Bedragen zijn excl. BTW en eenmalig € 175,- voor het aanmaken van een animatie.
U hebt een minimale zichtbaarheid van vijf minuten per wedstrijd gedurende minimaal tien
thuiswedstrijden. Geen extra kosten voor eventuele wedstrijden in de play-offs en in de
bekercompetitie.
Voor u als sponsor biedt Aris volop mogelijkheden en vooral maatwerk. Bij ons geen
standaardpakketten, maar denken vanuit de wensen van sponsoren en partners en een pakket
samenstellen dat voorziet in deze wensen. Van een klassiek lidmaatschap van de businessclub
tot state-of-the-art LED-boarding. Shirtsponsor, eventsponsoring, uw logo op het veld en
zichtbaar tijdens Tv-uitzendingen of een thema-actie rondom een wedstrijd? Alles is
bespreekbaar om uw naamsbekendheid verder te vergroten en/of uw netwerk te verbreden.
Ben u geïnteresseerd geraakt, wilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek over de
mogelijkheden bij Aris Leeuwarden? Wij vertellen u graag meer in een persoonlijk gesprek. Neem
contact op met Sierd Dijkman via dijkman@arisleeuwarden.nl

