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INTRO 

Paalsport Bond Nederland zal op 12 + 13 juni 2021 het NK Aerial & 
Paalsport voor de 3e keer organiseren in Sporthal De Slagen te Waalwijk. 

De afgelopen jaren waren succesvolle edities met enorm goede prestaties 
van alle atleten. Tijdens het NK kwalificeren de atleten zich voor een plaats 
op het wereldkampioenschap. Het afgelopen WK was wederom erg 
succesvol. Zo heeft Dineke Minten met haar power en originele moves al 
twee jaar op rij goud weten te behalen bij de discipline Ultra Pole, maar ook 
zijn er diverse zilveren en bronzen medailles behaald. 

Ook het komende jaar zal het niveau van het NK zeer hoog zijn. Bovendien 
verwachten we wederom veel deelnemers uit België, Spanje en andere 
landen voor de Open competitie. Deze open competitie is opengesteld voor 
deelnemers welke geen nationaal kampioenschap in hun eigen land hebben. 

Vorig jaar was Aerial Hoop (sports) als nieuwe categorie toegevoegd, 
waarmee voldaan werd aan het verzoek van het IOC en GAISF om ook 
sportieve luchtacrobatiek te adopteren als paalsport-federatie. Dit jaar 
hebben we weer iets nieuws: de categorie professional, om het NK ook open 
te stellen voor aanstormende talenten die nog niet aan de elite categorie 
kunnen of willen meedoen. Eveneens nieuw is Artistic Aerial hoop. 

Kortom, dit jaar wordt het NK groter en mooier dan ooit! 

Helpt u mee aan dit succes?   



 

 

De organisator van het NK Aerial & Paalsport is Paalsport Bond Nederland (PBN), 
de nationale sportbond voor de paalsport. PBN wordt gerund door vrijwilligers en 
stelt zichzelf ten doel de paalsport in Nederland te professionaliseren. Het NK is één 
van de kernactiviteiten en het hoogtepunt uit het paalsport-seizoen. 

Op internationaal niveau werkt PBN samen met de IPSF, de International Pole 
Sports Federation. De IPSF is een non-profit organisatie die zich internationaal inzet 
voor de promotie van paalsport. De IPSF heeft als doel paalsport internationaal op 
de kaart te zetten met de ambitie dat paalsport een erkende olympische sport wordt. 

De Global Association of International Federations (GAISF) verleende de IPSF de 
observer status, welke onlangs verlengd is met twee jaar. Dit is een voorrecht 
waarmee sportbonden onder de GAISF-paraplu kunnen groeien en zich 
ontwikkelen. De status wordt gezien als een opstap naar het volledige lidmaatschap 
van de GAISF. Omdat PBN aangesloten is bij de IPSF zal ook de Nederlandse 
paalsport in deze ontwikkeling meegroeien. Mede hiervoor is het van belang een 
IPSF-endorsed NK te organiseren zodat ook Nederlandse atleten op wereldniveau 
kunnen meedraaien. 

Als federatie zijn wij tijdens het laatste WK uitgeroepen tot federatie van het jaar, 
een  enorme erkenning waar wij als vrijwilligers enorm trots op zijn. Hier hebben we 
de afgelopen drie jaar hard voor geknokt. 

Omdat wij als jonge sportbond geen subsidies ontvangen, zijn de inkomsten van 
sponsors enorm belangrijk voor ons. 

Lees op de volgende pagina’s verder voor meer informatie over de inhoud van de 
sponsorpakketten. Zit er iets naar uw gading bij, neem dan spoedig contact met ons 
via nk@paalsportbond.nl op om uw sponsorschap te garanderen. 

 

 

ORGANISATIE 

mailto:info@paalsportbond.nl


 

 

HOOFD 
SPONSOR 

 

 

SLECHTS ÉÉN BESCHIKBAAR! 

U betaalt als Hoofdsponsor het meest maar u krijgt er ook enorm veel voor terug! 
Maximale promotie voorafgaand aan én tijdens het NK Aerial & Paalsport. Iedereen 
zal uw merk veelvuldig zien en u weet: herhaling is de kracht van promotie. 

 

Het sponsorpakket biedt u: 

 

• Uw logo, link en bedrijfsbeschrijving op www.paalsportbond.nl 

• Maximale exposure op social media: Vermelding met link bij elke post tijdens het 
NK-weekend. Vooraf post met logo en link op Facebook en Instagram en 
vermelding in de beschrijving van het Facebook evenement.  

• Elke nieuwsbrief tot het NK de optie een paragraaf te vullen, bijv. met een digitale 
banner. Tevens elke nieuwsbrief plaatsing van uw logo met link. 

• Hele pagina (A5 staand) in het programmaboekje. 

• Stand in de ontvangsthal. 

• De mogelijkheid 3 van uw banners te plaatsen: Eenmaal in de zaal, eenmaal bij de 
entree en eenmaal backstage. 

• 8 vrijkaarten voor het gehele NK-weekend. 

• 50% korting op extra entreekaarten (tot maximaal 10 stuks). 

• Mondelinge vermelding door de presentatie 2x per dag. 

• Uw logo in de intro van elke deelnemers-video. Deze worden na het evenement 
op YouTube geplaatst en ook via social media en op de website beschikbaar. 

• Vermelding van uw sponsorschap in persberichten. 

• Uw logo op de poster die landelijk verspreidt wordt o.a. via alle paaldansstudio’s 
en de mogelijkheid uw flyer uit te laten reiken bij de kaartverkoop aan de kassa. 

• 50% korting op afname van overige sponsormogelijkheden. 

 

Kosten:  € 3000,00 + loterij bijdrage 

http://www.paalsportbond.nl/


 

 

GOUDEN 
SPONSOR 

Als Gouden Sponsor krijgt u vele mogelijkheden om uw bedrijf te promoten. Wij 
zorgen dat u in the picture komt, omdat u wezenlijk bijdraagt aan onze 
mogelijkheden het NK groots te realiseren. 

 

Het sponsorpakket biedt u: 

 

• Uw logo, link en bedrijfsbeschrijving op www.paalsportbond.nl 

• Exposure op social media: Post met logo en link op Facebook en Instagram en 
vermelding in de beschrijving van het Facebook evenement. 

• Elke nieuwsbrief tot het NK de optie een paragraaf te vullen, bijv. met een 
advertorial of digitale banner.  

• Hele pagina (A5 staand) in het programmaboekje. 

• Stand in de ontvangsthal. 

• De mogelijkheid 2 van uw banners te plaatsen: Eenmaal in de zaal, eenmaal bij de 
entree of backstage (uw keuze). 

• 6 vrijkaarten voor het gehele NK-weekend. 

• 40% korting op extra entreekaarten (tot maximaal 10 stuks). 

• Mondelinge vermelding door de presentatie 1x per dag. 

• Uw logo in de outro van elke deelnemers-video. Deze worden na het evenement 
op YouTube geplaatst en ook via social media en op de website beschikbaar. 

• Vermelding van uw sponsorschap in persberichten. 

• 25% korting op afname van overige sponsormogelijkheden. 

 

Kosten: € 1500,00 + loterij bijdrage 

http://www.paalsportbond.nl/


 

 

ZILVEREN 
SPONSOR 

Als Zilveren Sponsor ontvang je verschillende promotionele mogelijkheden. 
Daarnaast heb je de mogelijkheid om je producten of diensten te verkopen op een 
stand tijdens het evenement en wordt je gepromoot op social media. 

 

Het sponsorpakket biedt u: 

 

• Uw logo en link op www.paalsportbond.nl 

• Post met logo en link op social media (Facebook en Instagram) 

• De optie om in 3 nieuwsbrieven een paragraaf te vullen, bijv. met een advertorial 
of digitale banner.  

• Halve pagina (A6 liggend) in het programmaboekje. 

• Stand in de ontvangsthal. 

• De mogelijkheid een banners te plaatsen: bij de entree of backstage (uw keuze). 

• 4 vrijkaarten voor het gehele NK-weekend. 

• 30% korting op extra entreekaarten (tot maximaal 10 stuks). 

• Mondelinge vermelding door de presentatie 1x per dag. 

• 15% korting op afname van overige sponsormogelijkheden. 

 

Kosten: € 750,00 + loterij bijdrage 

http://www.paalsportbond.nl/


 

 

BRONZEN 
SPONSOR 

De beste optie voor kleinere bedrijven met een beperkter promotiebudget. Als 
Bronzen Sponsor haal je het maximale uit uw mogelijkheden.  

 

Het sponsorpakket biedt u: 

 

• Uw logo en link op www.paalsportbond.nl 

• Post met vermelding en tag op social media (Facebook en Instagram) 

• De optie om in 2 nieuwsbrieven een paragraaf te vullen, bijv. met een advertorial 
of digitale banner.  

• Kwart pagina (A7 staand) in het programmaboekje. 

• Stand in de ontvangsthal. 

• 2 vrijkaarten voor het gehele NK-weekend. 

• 20% korting op extra entreekaarten (tot maximaal 10 stuks). 

• 10% korting op afname van overige sponsormogelijkheden. 

 

Kosten: € 300,00 + loterij bijdrage 

http://www.paalsportbond.nl/


 

 

STAND 
HOUDER 

STANDHOUDER 

De ontvangsthal van het NK Aerial & Paalsport biedt een mooie plek voor 
standhouders. Publiek snuffelt hier bij binnenkomst en tussendoor graag rond. 
Omdat de stands gepasseerd worden bij het betreden van de horeca is er veel 
toestroom van potentiële klanten. Als standhouder heb jij de gelegenheid je 
producten of diensten in de spotlight te zetten en ben je vrij ook verkoop te voeren. 
Standaard is er een ruime tafel voor u beschikbaar, maar in overleg is de plaats ook 
op een andere wijze in te richten. 

 

Het sponsorpakket biedt u: 

• Huur van een enkele stand/tafel voor het NK weekend, naar eigen wens in te 
richten met eigen banners, flyers e.d. 

• Vermelding op www.paalsportbond.nl met link 

• Social media: standhouders worden vooraf aan het NK bekend gemaakt op 
Facebook en Instagram.  

• 2 vrijkaarten voor het gehele NK-weekend. Dit aantal personen is tevens onze 
verwachting van aanwezige personen bij de stand (min. 1 - max. 3 personen). 

• 5% korting op afname van overige sponsormogelijkheden. 

• Maximaal vijf stands beschikbaar, waarvan maximaal vier kledingshops. 

 

We vragen u een prijs of prijzenpakket beschikbaar te stellen voor de loterij met een 
minimale waarde van € 25,00. De loterijprijzen worden ook gepromoot, wat u dus 
ook exposure oplevert. 

Wij verzoeken u om vóór aanvang van de competitie, dus op zaterdagochtend, 
aanwezig te zijn om uw stand tijdig op te kunnen bouwen. 

Het is vanuit de IPSF niet toegestaan exotic-gerelateerde producten aan te bieden 
(bijv. pleasers of burlesque-attributen) 

 

DE VORIGE EDITIE WAS HET SNEL UITVERKOCHT, WEES ER DUS OP TIJD 
BIJ! 

 

Kosten: € 75,00 + loterij bijdrage 

http://www.paalsportbond.nl/


 

 

WWW.PAALSPORTBOND.NL 

KLEINERE 
OPTIES 

PROGRAMMABOEKJE 

Op het NK wordt aan alle aanwezigen een A5 programmaboekje uitgereikt dat voor 
u diverse mogelijkheden biedt. 

Volledige A5 pagina in het programmaboekje    € 150,00 

Halve pagina (liggend A6) in het programmaboekje   € 100,00 

Kwart pagina (staand A7) in het programmaboekje   € 60,00 

Uw product in het artikel “uitgelichte producten”    € 30,00 

 

 

BANNERS  

Er zijn in de sporthal diverse plekken beschikbaar om een banner op te hangen.  

U dient de banner zelf aan te leveren in een later vast te stellen formaat. 

Banner bij entree, zichtbaar voor alle aanwezigen    € 50,00 

Banner in de zaal, zichtbaar vanuit het publiek    € 80,00 

Banner in de workshop ruimte , zichtbaar voor deelnemers   € 30,00 

Banner backstage , zichtbaar voor atleten en vrijwilligers  € 30,00 

 

 

OVERIGE OPTIES 

Logo op de poster (landelijk verspreiding)     € 125,00 

Mondeling vermelding door presentator tijdens NK (per vermelding) € 15,00 

Uw flyer uitgedeeld bij de kaartverkoop (flyers zelf aanleveren)  € 25,00 

Eenmalige paragraaf (advertorial of banner) in de nieuwsbrief   € 50,00 

Advertorial over uw dienst of product op social media met link  € 75,00 

Logo in intro filmpjes op YouTube kanaal (komt na NK online)  € 100,00 

Logo in outro filmpjes op YouTube kanaal (komt na NK online)  € 100,00 



 

 

 

WWW.PAALSPORTBOND.NL 

VERGELIJKING PAKKETTEN 
 HOOFDSPONSOR 

€ 3000,00 + loterij bijdrage 
GOUDEN SPONSOR 

€ 1500,00 + loterij bijdrage 
ZILVEREN SPONSOR 

€ 750,00 + loterij bijdrage 
BRONZEN SPONSOR 

€ 300,00 + loterij bijdrage 
STANDHOUDER 

€ 75,00 + loterij bijdrage 

WEBSITE Logo, link, beschrijving Logo, link, beschrijving Logo, link Logo, link Vermelding met link 

SOCIAL MEDIA Post met logo en link op Facebook 
en Instagram. 

Vermelding in de beschrijving van 
het Facebook evenement. 

Vermelding met link bij elke post 
tijdens ’t NK op Facebook en 

Instagram. 

Post met logo en link op Facebook 
en Instagram. 

Vermelding in de beschrijving van 
het Facebook evenement. 

Post met logo en link op Facebook 
en Instagram. 

Post met vermelding en tag op 
Facebook en Instagram. 

Post met vermelding en tag op 
Facebook en Instagram, tezamen 

met andere standhouders. 

NIEUWSBRIEF Elke nieuwsbrief tot NK paragraaf-
optie 

Elke nieuwsbrief logo met link 

Elke nieuwsbrief tot NK paragraaf-
optie 

3 nieuwsbrieven paragraaf optie 2 nieuwsbrieven paragraaf optie - 

PROGRAMMABOEKJE Hele pagina Hele pagina Halve pagina Kwart pagina - 

2 DAGEN EEN STAND JA JA JA JA JA 

BANNER 1x banner in de zaal 
1x banner bij entree 
1x banner backstage 

1x banner in de zaal 
1x banner naar keuze: bij entree of 

backstage 

1x banner naar keuze: bij entree of  
backstage 

- - 

VRIJKAARTEN 8 stuks 6 stuks 4 stuks 2 stuks 2 stuks 

KORTING ENTREE 50% op max. 10 kaarten 40% op max. 10 kaarten 30% op max. 10 kaarten 20% op max. 10 kaarten - 

VERMELDING PRESENTATIE 2x per dag 1x per dag - - - 

YOUTUBE Logo intro Logo outro - - - 

PERSBERICHT JA JA - - - 

LOGO OP POSTER JA - - - - 

FLYER UITREIKING JA - - - - 

KORTING EXTRA 

SPONSOROPTIES 
50% korting 25% korting 15% korting 10% korting 5% korting 



 

 

 

  
  
  
  
  

 
      

  
 

  
    

  
     

      
      

  
 

  
    

      
      
      
      
      
      
      

      

 
 
TEGENVOORSTEL? 

 

Heeft u een andere wens? 

Wilt u ons ondersteunen maar heeft u een ander idee over hoe?  

Heeft u andere middelen dan financiële tot uw beschikking die voor het NK 
interessant zijn en wilt u een barterdeal met ons sluiten? 

 

We horen het graag! 

Schroom niet om contact met ons op te nemen. 

Wij staan open voor andere vormen van samenwerking. 

 

Mail: nk@paalsportbond.nl  

Mobiel: 06-48051672 

 

 

 

 

 

WWW.PAALSPORTBOND.NL 

CONTACT 

mailto:info@paalsportbond.nl

