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LACROSSE, WAT IS
DAT VOOR BEEST?
EN WAAROM ZOU IK ERIN
INVESTEREN?

Houdt u van een snelle, tactische en vooral
ongewone balsport en u zou graag uw bedrijf
ermee linken? Zo ja, dan hoeft u niet meer
verder te zoeken.
Lacrosse is een dynamische balsport die in de
Verenigde Staten en Groot-Brittannië razend
populair is. Het is een kruising tussen
ijshockey, veldhockey en rugby. Ondanks de
lange traditie die terug gaat tot de oude
indianenstammen, is de sport relatief jong in
België.

In 2009 richtten een handvol enthousiaste
sporters een Gentse lacrosseclub op: Ghent
Lacrosse. In die relatieve korte clubgeschiedenis
mochten onze dames (Ghent Gazelles)
meermaals Belgisch beker naar huis nemen,
maar de heren (Ghent Goblins) hebben zeker
niet moeten onderdoen. Ook zij hebben al de
Belgische titel op hun naam mogen zetten.

Sinds 2015 hebben we ook een jeugdteam voor
jongens (De Pinte Vikings) en niet lang
daarna stampten we een meisjesteam uit de
grond (Ghent Gazelles U19). We worden dus elk
jaar groter en groter. Maar om die groei aan te
houden, hebben we ondersteuning nodig en
daar hebben we u voor nodig.
What's in it for me?
Dit is uw kans om uw bedrijf te linken met een
nieuwe, opkomende en vooral alternatieve
sport. Bovendien wordt uw logo op onze
website vermeld en bedanken we meermaals
onze sponsors op social media zoals Facebook
en Instagram. Niet alleen kan u online
verbonden zijn met ons, maar u kan ook offline
aanwezig zijn op onze wedstrijden,
evenementen en vooral niet te vergeten ons
internationaal toernooi Ken Galluccio Cup, zo
wat de Champions League van de Europese
lacrosse.
Nog niet overtuigd? Blader dan wat verder in
ons sponsordossier.

DOELGROEP
& BEREIK
Onze sport trekt vooral studenten
van de universiteit en de
verschillende hogescholen aan,
maar onze club bestaat eigenlijk
uit een brede waaier aan jonge,
actieve twintigers die zich 100%
inzetten om lacrosse bekend te
maken.
Doelgroep:
* studenten van overal die in
Gent studeren
* Gentse jongeren
* Gentse twintigers
* mensen met een hart voor
sport
Met ons internationaal toernooi
trekken we bovendien topsporters
uit heel Europa aan.
Bereik:
We willen met onze club iedere
student bereiken. Gent is met z'n
70.000 studenten dé
studentenstad van Vlaanderen.
Als we de grote groep twintigers
en jongeren die de stad rijk is erbij
tellen, dan zitten we over 150.000
mensen die we willen kennis
laten maken met onze
fantastische sport.
Het klinkt veel, maar we willen dat
iedereen weet wat lacrosse is en
dat iedereen welkom is om ervan
te proeven. Door ons te sponsoren
zou u kunnen meegenieten van
die aandacht.
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INTERNATIONAAL TOERNOOI
Al vijf jaar op een rij organiseren wij in september een lacrossetoernooi waarbij de landskampioenen van
elk Europees land uitgenodigd worden om te strijden voor de titel van 'Beste Lacrosseteam van Europa'.
Het internationaal toernooi lokt meer dan 500 sporters, supporters en vrijwilligers naar de Gentse
Blaarmeersen. Dit is een uitgelezen kans voor internationale bedrijven om zich bij deze specifieke
doelgroep (nog) bekender te maken. Bovendien verbindt u zich met een speciaal en uniek Europees
toernooi, waardoor men uw bedrijf met een andere bril zal bekijken. Niet alleen internationale, maar zeker
en vast ook nationale en regionale bedrijven kunnen publiciteit winnen. De internationale sporters willen
graag Gent wat beter leren kennen, waardoor zij als toeristen heel interessant zijn.
De belangrijkste feiten op een rij:
- internationaal toernooi
- meer dan 500 aanwezigen
- vijfde jaar dat wij het organiseren = jubileumeditie
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CLUB
OF
TOERNOOI
?
U KIEST OF U ONS HET HELE JAAR DOOR OF
ALLEEN HET TOERNOOI SPONSORT. BEIDE KAN
NATUURLIJK OOK! BOVENDIEN KIEST U OF U
SPONSORT IN GELD OF MATERIAAL.

SPONSORING IN GELD
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SOORTEN
PUBLICITEIT DIE WIJ
U AANBIEDEN
GELD

CLUB

TOERNOOI

1. kleine sponsor: €100

1. kleine sponsor: €50

- logo op alle communicatie
- logo op website
- logo op sociale media

- logo op alle communicatie (toernooi)
- logo op toernooipagina van website
- logo op facebookevenement

2. gewone sponsor: €250

2. gewone sponsor: €100

- logo op alle communicatie, maar groter
- logo op website, maar groter
- logo op sociale media, maar groter
- logo wordt expliciet uitgehangen op alle
wedstrijden en evenementen
- u wordt als kleine sponsor beschouwd bij het
internationaal toernooi

- logo op alle communicatie (toernooi), maar
groter
- logo op toernooipagina van website, groter
- logo op facebookevenement, maar groter
- logo wordt expliciet uitgehangen tijdens het
hele toernooi

3. grote sponsor: €500

3. grote sponsor: €200

- logo op alle communicatie: prominente plaats
- logo op website: prominente plaats
- logo op sociale media: prominente plaats
- logo krijgt prominente plaats op alle
wedstrijden en evenementen
- u wordt als gewone sponsor bij het
internationaal toernooi beschouwd

- logo op alle communicatie (toernooi):
prominente plaats
- logo op toernooipagina van website:
prominente plaats
- logo krijgt prominente plaats tijdens het hele
toernooi
- extra publiciteit in de welkomstpaketten

SPONSORING IN
MATERIAAL
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SOORTEN
PUBLICITEIT DIE WIJ
U AANBIEDEN
MATERIAAL

CLUB

TOERNOOI

Dit is vooral interessant voor bedrijven die
sportmateriaal produceren of verdelen, maar ook
andere bedrijven kunnen materiaal sponsoren.

Dit is interessant voor alle soorten bedrijven.

Wat houdt het precies in?

Wat houdt het precies in?

U betaalt voor het materiaal dat uw logo zal
dragen, wij gebruiken dit gesponsord materiaal
en dit levert publiciteit op voor uw bedrijf.

U betaalt voor het materiaal dat uw logo zal
dragen, wij gebruiken dit gesponsord materiaal en
dit levert publiciteit op voor uw bedrijf.

Welk materiaal is interessant voor ons?

Welk materiaal is interessant voor ons?

t-shirts voor onder onze wedstrijdtenues
truien
sportkousen
drinkflessen
professioneel scorebord
sporttassen
mouthguards
...

t-shirts die de vrijwilligers als uniform dragen
petten
truien
drinkflessen
spullen voor in de welkomstpaketten
fruit en groenten
snacks
vlees en vis
drinken: (niet-)alcoholisch
stoeltjes, tafels, zetels, banken
...
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IN HET KORT

IN HET KORT

WAAROM
NIET EENS
LACROSSE?
Een kort woordje van onze
voorzitter, Julie D'Huyvetter

"We zijn een jong, dynamische en sportieve
groep Gentenaars die van onze sport houden
en die dan ook bekend willen maken. We zijn
al meermaals in de nationale en regionale
pers gekomen, maar dat vinden we niet
genoeg. Onze sport steeds laten groeien is
heel belangrijk voor ons.
We willen een professioneel team uitstralen
en sponsoring helpt ons daarbij. Relaties met
onze sponsors onderhouden is, naast het
sporten natuurlijk, een van onze
topprioriteiten. Onze spelers en het hele
bestuur zijn alle sponsors, kleine tot grote,
dankbaar. Dankzij jullie geraken wij vooruit!
Aarzel niet om contact op te nemen met
onze PR-verantwoordelijke Liesbeth. Zij zal
jullie meer informatie geven over alle
mogelijke sponsoringen. Ook ik sta voor u
klaar met al jullie vragen.
Hopelijk tot binnenkort!"
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CONTACT
www.ghentlacrosse.com
Ghent Lacrosse
Ghent_Lacrosse
board@ghentlacrosse.be

PR-verantwoordelijke
Liesbeth Allein
pr@ghentlacrosse.be
0471/10.90.61
Voorzitter
Julie D'Huyvetter
julie@ghentlacrosse.be
0499/39.72.93
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