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Al tientallen jaren het 
grootste volleybaltoernooi 
van Noord Nederland

Jaarlijks 1400 deelnemers Top en recreatief niveau Reikwijdte

Uit Nederland, Duitsland, 
Verenigde Staten, 
Sandinavië, Verenigd 
Koninkrijk en België.

Van topdivisie tot 
recreanten.

Jaarlijks meer dan 11.000 
unieke website-bezoekers

Flyer oplage         2 x 1000 
Poster oplage   100
Programmaboekje oplage 
200

Veel publiek tijdens het 
toernooi.



Door topsport en 
breedtesport, zowel 
nationaal als internationaal 
bereik.

ITCG/DKV toernooi 
is een initiatief van 
de drie studenten 
volleybalverenigingen 
Donitas (320 leden), 
Kroton(140 leden) en 
Veracles (280 leden).

115 teams

Elk jaar een bestuur 
bestaande uit 9 
vrijwilligers

ITCG/DKV toernooi werkt al 
jarenlang samen met o.a.:

- ACLO sportorganisatie    
  Groningen
- Gemeente Groningen
- Rijksuniversiteit Groningen
- Hanze Hogeschool        
  Groningen.

Feiten en Gegevens

1400 deelnemers

Jaarlijks meer dan 1400 
kijkers voor de DKV 
promofilm

Gemiddeld 750 foto’s per 
jaar



Internet

Jaarlijks 46.000 unieke 
Facebook bezoekers.

Jaarlijks 17.000 unieke 
website bezoeken vanuit 
o.a. Nederland, Groot 
Brittannië, Verenigde Staten, 
Roemenië, Spanje, Rusland, 
Duitsland, Zweden, China 
en Frankrijk.



Man - Vrouw verdeling

Geografische verdeling

De gemiddelde verdeling 
van mannen en vrouwen op 
het DKV toernooi.

De gemiddelde verdeling 
van de provincies waar de 
delnemers van het DKV 
toernooi vandaan komen.



Toernooi impressie



Toernooi impressie

Binnen toernooi,

Van topdivisie tot 
recreanten.



Toernooi impressie

Buiten toernooi,

Van topdivisie tot 
recreanten.



Toernooi impressie

Feesten,

Feesten op vrijdag en 
zaterdag nacht.



Sponsor mogelijkheden



Banner op de website.



Advertentie in het 
programma boekje.



Advertentie op de poster of 
flyers.



Reclame op het toernooi.



Reclame op de winners 
T-shirts.



Donatie Loterijprijzen.



Plaatsing van banner van uw bedrijf/logo op de internetsite van het DKV-toernooi.

o Banner met uw link op de homepage     € 150 
o Banner met uw link op de fotopagina     € 125 

Plaatsing van bedrijfslogo in promotiefilm

o Beginshot (groot logo)       € 100 
o Eindshot (groot logo)       € 100 
o Aftiteling (klein logo)       €   50

Plaatsing van een advertentie in het programmaboekje van het toernooi. 
Formaat A5, oplage 200 stuks in zwart-wit. 

o Uw advertentie op één pagina      € 100
o Uw advertentie op een halve pagina            €   75
o Uw logo op de eerste pagina               €   50

Sponsoring op flyer en/of poster. 
Formaat flyer A6, oplage 500 stuks in full-colour. 
 
o Uw logo (groot) op de eerste DKV-flyer    € 100
o Uw logo (klein) op de tweede/thema DKV-flyer   €   50
o Uw eigen flyer in het welkomsttasje van de deelnemende teams €   50

Formaat poster A3, oplage 100 stuks in full-colour.

o    Uw logo op de DKV-poster      € 100 
      
Sponsoring via een uiting op het toernooi.

o Plaatsing van een vlag/spandoek of bord     € 100
o Een veld vernoemd naar uw bedrijf op het binnentoernooi  €   75
o Een veld vernoemd naar uw bedrijf op het buitentoernooi  €   50



Sponsoring op het winnaarsshirt.
Oplage 160 stuks, één drukkleur.

o Uw logo op het winnaarsshirt in het groot (volledige breedte rug) € 225 
o Uw logo op het winnaarsshirt  in het klein (maximaal 10 cm breed) € 100 

Sponsoring voor de winnaars

o Vermelding van uw bedrijfsnaam bij uitreiking winnaars prijs (€250) €   50
o Prijssponsoring voor de winaars     €

Andere vorm(en) van sponsoring, namelijk:
o ……………………………………………………………………… €    
o ……………………………………………………………………… €    

N.B: De hier volgende sponsorpakketten zijn voorbeelden van sponsorcombina-
ties. U bent vrij de mogelijke vormen van sponsoring te combineren of ons een 
voorstel te doen van een voor u interessante sponsorvorm. In overleg zal de daar-
bij behorende (aantrekkelijke) prijs worden vastgesteld, waarbij uw voordeel kan 
oplopen tot 20%.



Sponsorpakketten



Sponsorpakket 1: €275 

Hiervoor krijgt u:
o Banner met link op de homepage       t.w.v. € 150
o Advertentie op een halve pagina in het programmaboekje   t.w.v. €   75
o Uw logo op het winnaarsshirt in het klein     t.w.v. € 100



Sponsorpakket 2: € 360 

Hiervoor krijgt u:
o     Advertentie op een halve pagina in het programmaboekje   t.w.v. €   75
o Flyer in het DKV-tasje        t.w.v. €   50
o      Logo op het winnaarsshirt (groot)      t.w.v. € 225
o Vermelding bedrijfsnaam bij uitreiking prijs     t.w.v. €   50
o Logo in aftiteling promofilm       t.w.v. €   50 



Sponsorpakket 3: € 360 

Hiervoor krijgt u:
o Banner met link op de fotopagina      t.w.v. € 125
o Uw advertentie op één pagina in het programmaboekje   t.w.v. € 100
o Plaatsing van een vlag/spandoek of bord     t.w.v. € 100 
o    Uw logo op de DKV-poster       t.w.v. € 100 
o Logo in aftiteling promofilm       t.w.v. €   50 



Sponsorpakket 4: € 275 

Hiervoor krijgt u:
o     Advertentie op een halve pagina in het programmaboekje   t.w.v. €   75
o Flyer in het DKV-tasje        t.w.v. €   50
o      Banner met link op de fotopagina      t.w.v. € 125
o Een veld vernoemd naar uw bedrijf op het binnentoernooi   t.w.v. €   75



Sponsoren





www.dkvtoernooi.nl


