Ons team en de sponsoren
- Wat is onze ambitie?
- Wat kunnen we u – de sponsor – bieden?
Onze ambitie
In 2007 werd Schaakclub Groningen kampioen van Nederland. Die prestatie willen we graag
evenaren, maar dat is niet ons hoofddoel.
•
•
•
•

We willen continue meedraaien in de top van Nederland - de meesterklasse - met een team
dat duidelijke wortels heeft in Noord Nederland
We willen plaats bieden aan jonge talenten uit de regio en onze topspelers inzetten voor
training aan deze talenten om de top te bereiken
We willen onze spelers graag inzetten om schaken als breedtesport te stimuleren
We willen onze presentatie op internet en op sociale media professionaliseren en
internationaliseren

Momenteel kunnen we dat incidenteel, maar niet structureel. Daarom zoeken we sponsoren.

Wat kunnen we u als sponsor bieden?
Schaken kent een vaak hoogopgeleid, internationaal en vermogend publiek. Dit publiek is
interessant als klant en als potentiële medewerker. Onder schakers zijn in verhouding veel mensen
met een IT of financiële achtergrond te vinden. Schaken is ook een sport die vaak geassocieerd wordt
met strategisch en tactisch nadenken. Een image waar bedrijven gebruik van kunnen maken.
Wat kunnen we u bieden?
•
•
•
•
•
•

bedrijfsuitingen op website, bij sociale media, in nieuwsbrieven, in de speelzaal en op kleding
onze partijen worden wereldwijd live uitgezonden en dat kan ook op uw website
activiteiten organiseren bij (bedrijfs)evenementen; simultaans, meet & greet’s,
demonstraties, workshops, lezingen
uw bedrijfsnaam koppelen aan talentontwikkeling (zoals bij de GasTerra jeugtrainingen)
uw bedrijfsnaam koppelen aan ons team in de competitie; spelen in de Europacup is onder
omstandigheden mogelijk
en allerlei andere mogelijkheden in overleg

Onze spelers zijn actief in competitie en toernooien over de hele wereld. Uiteraard zijn wij en de aan
het team deelnemende grootmeesters bereid om in gesprek te gaan hoe we de publiciteit voor uw
bedrijf gecombineerd met schaken gerichter kunnen ondersteunen.

