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Excelsior Mariaburg,
een woordje uitleg.
CAMPUS RUSTOORD

Excelsior Mariaburg is een voetbalclub opgericht in
2019 uit de fusie tussen Kon. Mariaburg V.K. enerzijds
en KFC Excelsior Kaart anderzijds. Beide bevriende
ploegen lagen geografisch erg dicht bij elkaar en
gaan verder onder respectievelijk campus Zwemdok
en campus Rustoord. Campus Zwemdok telt één
kustgrasveld, campus Rustoord heeft één kunstgrasveld
en één grasveld. Beide sites beschikken bovendien over
een tribune, verschillende kleedkamers en een ruime
kantine. Onze clubkleuren zijn blauw en wit. Eric Dilliën
is de voorzitter, bijgestaan door een stevig bestuur en
een gemotiveerd team medewerkers.
Op beide sites speelt een eerste elftal. Dat van site
Zwemdok is meer ervaren en speelt in het huidige
seizoen 2019-2020 in 3de Provinciale A. Dat van site
Rustoord is er om onze jongeren sneller ervaring te
laten opdoen in een eerste elftal en zal aantreden in 4de
Provinciale A.
Excelsior Mariaburg wil een lokale, gezonde en
sociaal geëngageerde club zijn. Ze zet daarom vol in
op een kwalitatieve en onderbouwde jeugdwerking
wat op korte termijn moet resulteren in provinciaal
jeugdvoetbal. In totaal spreken we over ca. 30
jeugdploegen in competitie, goed voor zo’n 550 leden
en medewerkers!

CAMPUS ZWEMDOK

Om deze werking te ondersteunen zal er op korte
termijn fors geïnvesteerd worden in de infrastructuur.
Om deze structuur draaiende te houden zijn zowel
de subsidie vanuit de gemeente als de financiële
bijdragen en inspanningen die tal van bedrijven leveren
onontbeerlijk.
Wij zien erop toe dat uw publiciteit op onze club een
mooie manier is om uw bedrijf (lokaal of nationaal,
éénmanszaak of grotere vennootschap) op een
effectieve en sociaal-geëngageerde manier in het licht
te zetten.
Deze brochure geeft overzicht van de
publiciteitsmogelijkheden die de club biedt naar ieders
budget. Eveneens staan we open voor een oplossing
op maat in onderling overleg met één van onze
verantwoordelijken.
Alvast bedankt voor uw interesse!
BESTUUR Excelsior Mariaburg
Gunnar De Roeck
Commercieel afgevaardigde
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OPTIE 01

Publiciteitspanelen/-doeken

LOGO

Locatie: Rustoord + Zwemdoklei
Uw boodschap en logo worden, in de juiste kleur en huisstijl, perfect verwerkt op weerbestendige borden/
doeken. De locaties voorzien voor van de borden bevinden zich rondom de terreinen op beide campussen (en in
de kantine van campus Rustoord). Deze worden gekozen naar de voorkeur van de adverteerder en op basis van
beschikbaarheid.
De borden rondom beide terreinen hebben een standaardafmeting van 3,05m lengte en 0,75m hoogte. De borden
binnenin de kantine van campus Rustoord meten standaard ca. 2,35m lengte en 0,9m hoogte.
Deze formule is inclusief vermelding van uw logo op onze clubwebsite.

Prijsinformatie
Een enkel publiciteitspaneel ongeacht locatie
(standaardafmeting):

Uw publiciteit op het scorebord
(exclusief, voorlopig enkel op campus Zwemdok)

€ 350 per seizoen (excl. BTW)
Productiekosten per paneel (standaardafmeting):
€ 250 éénmalig (excl. BTW)

€ 1500 per seizoen (excl. BTW)
Productiekosten:
€ 250 éénmalig (excl. BTW)

De locaties voorzien voor de doeken (voorlopig enkel
campus Zwemdok) hebben een standaardafmeting van
4,9 m lengte en 2,15 m hoogte.
Prijsinformatie
Een enkel publiciteitsdoek ongeacht locatie
(standaardafmeting):
€ 500 per seizoen (excl. BTW)
Productiekosten per doek (standaardafmeting):
€ 250 éénmalig (excl. BTW)
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Enkele speciale locaties

Uw publiciteit boven de tribune
(exclusief, voorlopig enkel op campus Zwemdok)
€ 750 per seizoen (excl. BTW)
Productiekosten:
€ 250 éénmalig (excl. BTW)
Uw publiciteit extra large (voorlopig enkel op campus
Zwemdok)
€ 500 à € 750 per seizoen (excl. BTW)
afhankelijk van de grootte.
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Productiekosten:
€ 250 éénmalig (excl. BTW)
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OPTIE 02

Digitale marketing
Locatie: Rustoord

“If you
can believe it
”
t
i
e
v
e
i
h
c
a
n
you ca

Sommige boodschappen hebben nood aan een bewegend beeld. Onze digitale schermen laten toe om een
boodschap in videoformaat weer te geven.
Sommige bedrijven hebben veranderende boodschappen. Onze digitale schermen laten toe om uw boodschap
onbeperkt aan te passen in functie van (al dan niet) seizoensgebonden acties, vacatures, e.a. De mogelijkheden zijn
onbeperkt.
Een bewegend beeld trekt onvermijdelijk de aandacht van iedereen.

Specificaties

Prijsinformatie

Inbegrepen in de jaarlijkse huurprijs :
10 aanpassingen

Tijdsbestek tot 30 seconden:
€ 500 per seizoen (exclusief BTW)

Uw boodschap komt onbeperkt voorbij zodra de
kantine opengaat tot aan sluitingstijd.

Bijkomende aanpassingen (indien de 10 inbegrepen
aanpassingen overschreden worden):
€ 50 per aanpassing (exclusief BTW)

Deze formule is inclusief vermelding van uw logo op onze
clubwebsite (inclusief hyperlink).
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OPTIE 03

Vermelding website
Vermelding van uw logo op onze clubwebsite
(inclusief hyperlink).

Prijsinformatie
Logo op clubwebsite:
€ 50 per jaar (excl. BTW)
Gratis in combinatie met optie 1, 2 en 5.

OPTIE 04

Schenking wedstrijdbal
U kiest een wedstrijd waarvoor u de wedstijdbal
schenkt. Deze schenking wordt bekendgemaakt in de
kantine middels een geprinte vermelding van uw naam
of bedrijf. Daarbovenop hebt u gratis toegang tot
desbetreffende wedstrijd en mag u, indien gewenst, de
aftrap geven van de betreffende wedstrijd.
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Prijsinformatie
Wedstrijdbal:
€ 95 per bal (excl. BTW)

OPTIE 05

Shirt bedrukking
Uw reclameboodschap wordt, inclusief uw logo (druk in
witte kleur) perfect verwerkt op onze shirts.
Een shirt sponsoring is niet per seizoen maar gaat door
tot de truitjes zijn versleten (met uitzondering van het
eerste elftal).
Deze formule is inclusief vermelding van uw logo op
onze clubwebsite (inclusief hyperlink).
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Prijsinformatie
U7 t.e.m. U13:
€ 600 per team (excl. BTW)
U15 t.e.m. U21 + reserveteams:
€ 900 per team (excl. BTW)
eerste elftal: op aanvraag
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OP MAAT

Publiciteit op maat
Er zijn meerdere opties mogelijk die een specifieke prijsofferte vereisen. Maak alvast contact met onze
commercieel afgevaardigde om uw wensen te bespreken indien u één van onderstaande publiciteitsmogelijkheden
overweegt:

•
•
•
•
•
•
•

Shirts 1eq ploeg
Tornooi (Paastornooi)
Evenementen en activiteiten (Jeugddag, Grootouderdag, Sinterklaasfeest,
Quiz, Mosselfestijn,…)
Hoofdsponsor website
Huur kantine
...

actuur. Wij verwachten uw ontwerp digitaal, liefst vectorieel. I Ter controle ontvangt u een drukproef alvorens
definitieve aanmaak. Hoe minder tekst (letters minimaal 20cm hoog) hoe beter leesbaar!

EXTRA

Lanceringsaanbod
Bij akkoord voor publiciteit via de digitale marketing (campus Rustoord) bieden wij u de huurprijs voor één
publiciteitspaneel (standaard afmeting) gratis aan. De aanmaakkosten zijn wel te betalen.
Bij akkoord voor publiciteit op 2 (of meer) panelen en/of doeken (campus Zwemdok en campus Rustoord) bieden wij
u de aanmaakkosten hiervoor gratis aan. De jaarlijkse huur blijft wel te betalen.

Contact met de Commerciële Cel
Deze brochure geeft beknopt informatie over de mogelijkheden tot publiciteitsvoering bij Excelsior Mariaburg.
Wij lichten graag onze mogelijkheden persoonlijk toe en bekijken graag wat uw wensen als mogelijk adverteerder
zouden zijn. Uw inbreng is daarbij van groot belang. Wij zijn dankbaar voor elke financiële bijdrage. Voor iedereen is
er een geschikte vorm van publiciteit te vinden.
Aarzel niet contact op te nemen met de Commercieel Afgevaardigde van Excelsior Mariaburg:
Contact: Gunnar De Roeck
gunnardr@hotmail.com
0474 27 43 07
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Voor meer informatie
www.excelsiormariaburg.be

