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INTRO
Het NK Aerial & Pole wordt georganiseerd door de Dutch Aerial & Pole Federation 
(DAPF). Deze nationale sportbond wordt gerund door vrijwilligers, voorheen onder 
naam Paalsport Bond Nederland. Voor het NK werkt DAPF samen met de 
International Pole Sports Federation (IPSF). Sinds 2021 is DAPF ook gelieerd aan 
het NOC*NSF, via de Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB). 

Steeds meer mensen ontdekken dat Aerial en Pole sportvormen zijn met een hoge 
entertainment-waarde, waarmee het Nederlands Kampioenschap niet alleen voor 
deelnemers, maar ook publiek een leuke activiteit is. De community staat te popelen 
om weer deel uit te maken van een live event vol luchtacrobatiek en paalsport, de 
ontmoeting met anderen die deze passie delen én de kans om op te treden voor 
publiek. Dat is precies wat het NK Aerial & Pole is! 

Het NK is al jaren het grootste event in de community. Met maar liefst 7 competities 
in 3 disciplines en meerdere divisies blijft het NK groeien. Bovendien worden 
wederom deelnemers uit België en andere landen verwacht voor de Open 
Competition. Dit is onderdeel van het NK en toegankelijk voor deelnemers welke 
geen nationaal kampioenschap in hun eigen land hebben, zodat ook zij zich kunnen 
kwalificeren voor het WK georganiseerd door de IPSF. 

SPONSORSCHAP                                                                                                
Omdat wij geen subsidies ontvangen zijn de voornaamste bronnen om het event te 
bekostigen kaartverkoop en deelnemers-bijdragen, maar om de begroting sluitend te 
maken hopen we steun te ontvangen van bedrijven, ondernemers en eventueel ook 
sympathisanten. In ruil voor financiële steun hebben wij verschillende mogelijkheden 
om merken exposure te geven, waarbij wij naast kleinere opties ook enkele 
combinatiepakketten aanbieden. Alle sponsoropties zijn eenvoudig via onze 
webshop op www.dapf.nl aan te schaffen. 

Naast financiële ondersteuning zijn wij ook op zoek naar bijdragen voor onze 
loterij. Dit kunnen producten zijn, maar ook diensten via waardecheques. Wij 
staan hierbij open voor alle ideeën en als u iets beschikbaar wilt stellen kun 
ons mailen via nk@dapf.nl. Bijdragers worden vermeldt op onze website, in 
ons programmaboekje, in social media berichten en tijdens het event. 

Heeft u na het lezen van de opties een ander idee of tegenvoorstel, dan vernemen 
we dat graag. 

Helpt u mee om deze editie tot een succes te maken? 

Dutch Aerial & Pole Federation

https://www.dapf.nl/product-categorie/sponsoropties/
mailto:nk@dapf.nl


 

HOOFD 
SPONSOR 

SLECHTS ÉÉN BESCHIKBAAR!

U geeft als Hoofdsponsor het meest maar u krijgt er ook enorm veel voor terug! 
Maximale promotie voorafgaand aan én tijdens het NK Aerial & Pole. 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.dapf.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. 
• 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 om uw dienst of product te verkopen, mits gewenst en nog beschikbaar. 

Anders € 50 tegoed te besteden aan kleine sponsoropties (zonder korting). 
• De mogelijkheid 3 van uw banners te plaatsen:  

‣ In de zaal 
‣ Bij de entree 
‣ 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. 
• Vermelding van uw sponsorschap in persberichten en aankondigingen. 
• Mits tijdig bekend: Uw logo op de poster die landelijk digitaal verspreidt wordt o.a. 

via leslocaties en geprint opgehangen wordt op diverse locaties. 
• De mogelijkheid uw flyer uit te laten reiken aan de kassa/bij de kaartcontrole. 
• 50% korting op afname van kleine sponsormogelijkheden. 

We vragen u een prijs of prijzenpakket beschikbaar te stellen voor de loterij.           
De loterijprijzen worden ook gepromoot, wat u dus ook exposure oplevert. 

Kosten:  € 3000,00 + loterij bijdrage 

SCHAF HIER HET HOOFDSPONSORSCHAP AAN!

http://www.dapf.nl
https://www.dapf.nl/product-categorie/sponsoropties/


 

GOUDEN 
SPONSOR

Als Gouden Sponsor krijgt u vele mogelijkheden om uw bedrijf te promoten.          
Wij zorgen dat u op meerdere wijzen 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.dapf.nl 
• Exposure op social media: Post met logo en link op Facebook en Instagram. 
• Elke nieuwsbrief tot het NK de optie een paragraaf te vullen, bijv. met een digitale 

banner.  
• Hele pagina (A5 staand) in het programmaboekje. 
• Stand om uw dienst of product te verkopen, mits gewenst en nog beschikbaar. 

Anders € 50 tegoed te besteden aan kleine sponsoropties (zonder korting).  
• De mogelijkheid 2 van uw banners te plaatsen (2 keuzen uit):  

‣ In de zaal 
‣ Bij de entree 
‣ Backstage 

• 6 vrijkaarten voor het gehele NK-weekend. 
• 40% korting op extra entreekaarten, tot maximaal 10 stuks. 
• Mondelinge vermelding door de presentatie 1x per dag. 
• Vermelding van uw sponsorschap in persberichten. 
• 25% korting op afname van kleine sponsormogelijkheden. 

We vragen u een prijs of prijzenpakket beschikbaar te stellen voor de loterij.           
De loterijprijzen worden ook gepromoot, wat u dus ook exposure oplevert. 

Kosten: € 1500,00 + loterij bijdrage 

SCHAF HIER HET GOUDEN SPONSORSCHAP AAN!

http://www.dapf.nl
https://www.dapf.nl/product-categorie/sponsoropties/


 

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.dapf.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 digitale 

banner.  
• Halve pagina (A6 liggend) in het programmaboekje. 
• Stand om uw dienst of product te verkopen, mits gewenst en nog beschikbaar. 

Anders € 50 tegoed te besteden aan kleine sponsoropties (zonder korting).  
• De mogelijkheid een banner 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. 
• 15% korting op afname van kleine sponsormogelijkheden. 

We vragen u een prijs of prijzenpakket beschikbaar te stellen voor de loterij.           
De loterijprijzen worden ook gepromoot, wat u dus ook exposure oplevert. 

Kosten: € 750,00 + loterij bijdrage 

SCHAF HIER HET ZILVEREN SPONSORSCHAP AAN!

http://www.dapf.nl
https://www.dapf.nl/product-categorie/sponsoropties/


 

BRONZEN 
SPONSOR

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

Het sponsorpakket biedt u: 
• Uw logo en link op www.dapf.nl 
• Post met vermelding op social media (Facebook en Instagram) 
• De optie om in 2 nieuwsbrieven een paragraaf te vullen, bijv. met een digitale 

banner.  
• Kwart pagina (A7 staand) in het programmaboekje. 
• Stand om uw dienst of product te verkopen, mits gewenst en nog beschikbaar. 

Anders € 50 tegoed te besteden aan kleine sponsoropties (zonder korting). 
• 2 vrijkaarten voor het gehele NK-weekend. 
• 20% korting op extra entreekaarten, tot maximaal 10 stuks. 
• 10% korting op afname van kleine sponsormogelijkheden. 

We vragen u een prijs of prijzenpakket beschikbaar te stellen voor de loterij.           
De loterijprijzen worden ook gepromoot, wat u dus ook exposure oplevert. 

Kosten: € 300,00 + loterij bijdrage 

SCHAF HIER HET BRONZEN SPONSORSCHAP AAN!

http://www.dapf.nl
https://www.dapf.nl/product-categorie/sponsoropties/


 

STAND 
HOUDER 
BEPERKT BESCHIKBAAR!

De ontvangsthal en horeca-ruimte van het NK Aerial & Pole biedt een mooie plek 
voor standhouders. Publiek snuffelt hier bij binnenkomst en tussendoor graag rond. 
Omdat de stands in de looproutes staan 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, producten e.d. 
• Vermelding op www.dapf.nl met link 
• Social media: standhouders worden vooraf aan het NK bekend gemaakt op 

Facebook en Instagram.  
• 2 vrijkaarten voor het gehele NK-weekend, (ook) te gebruiken voor de personen 

die aanwezige zijn bij de stand (min. 1 - max. 3 personen). 
• 5% korting op afname van kleine sponsormogelijkheden. 

ER ZIJN MAAR EEN BEPERKT AANTAL PLEKKEN BESCHIKBAAR.           
VORIGE EDITIES WAREN SNEL UITVERKOCHT, WEES ER DUS OP TIJD BIJ! 

We vragen u een prijs of prijzenpakket beschikbaar te stellen voor de loterij. Voor 
standhouders dient de minimale waarde zo’n € 25,00 te zijn. De loterijprijzen worden 
ook gepromoot, wat u dus ook exposure oplevert. 

De stand moet vóór aanvang van de competitie op worden gebouwd en klaar zijn bij 
aanvang van de wedstrijd. Alle standhouders en hun producten moeten familiy-
friendly zijn (dus geen exotic-gerelateerde zaken). 

Kosten: € 75,00 + loterij bijdrage 

SCHAF HIER HET STANDHOUDERSCHAP AAN!

http://www.dapf.nl
https://www.dapf.nl/product-categorie/sponsoropties/


 

KLEINE 
OPTIES 

Deze opties zijn los af te nemen. Indien u ze combineert met een sponsorpakket 
geldt er een korting, zoals vermeldt bij het pakket. 

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 backstage, zichtbaar voor atleten en vrijwilligers   € 30,00 

OVERIGE OPTIES 
Logo op de poster (tijdig aanmelden!)      € 125,00 
Mondeling vermelding door presentator tijdens NK (per vermelding) € 15,00 
Uw flyer uitgedeeld bij de kaartverkoop (flyers zelf aanleveren)  € 75,00 
Eenmalige paragraaf (advertorial of banner) in de nieuwsbrief   € 50,00 
Advertorial over uw dienst of product op social media met link  € 75,00 

SCHAF HIER KLEINE SPONSOROPTIES AAN!

Wij vragen ook bijdragen voor onze loterij.  
Dit kunnen producten zijn, maar ook diensten 
via waardecheques. Wij staan hierbij open voor 
alle ideeën en als u iets beschikbaar wilt stellen 
kun ons mailen via nk@dapf.nl. Bijdragers 
worden vermeldt in ons programmaboekje, op 
onze website, social media en tijdens het event.

https://www.dapf.nl/product-categorie/sponsoropties/
mailto:nk@dapf.nl


 VERGELIJKING PAKKETTEN 

WWW.DAPF.NL

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

Instagram.

Post met logo en link op Facebook 
en Instagram. 

Post met logo en link op Facebook 
en Instagram.

Post met vermelding op Facebook 
en Instagram.

Post met vermelding 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, indien gewenst en nog plek 
(alternatief is budget)

JA, indien gewenst en nog plek 
(alternatief is budget)

JA, indien gewenst en nog plek 
(alternatief is budget)

JA, indien gewenst en nog plek 
(alternatief is budget)

JA

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

2x banner, keuze uit 
in de zaal, bij entree of backstage

1x banner 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 - - -

PERSBERICHT JA JA - - -

LOGO OP POSTER JA - - - -

FLYER UITREIKING JA - - - -

KORTING KLEINE 
SPONSOROPTIES

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

http://WWW.DAPF.NL

	DUTCH AERIAL & POLE FEDERATION
	SPONSOR OPTIES         NK aerial & POLE

