SPONSOR BROCHURE
Contactpersoon: Loes Weersink
sponsoring@gnsk2020.nl
www.gnsk.nl
Bastille kamer 325
De Hems 10 7522NL
Enschede

SPONSORBROCHURE

Inhoud
INTRODUCTIE

3

SPORTEN

4

ORGANISATIE

5

COMITÉ VAN AANBEVELING

6

SPONSORING

7

AANBOD

9

OVERZICHT PAKKETTEN

2

12

INTRODUCTIE

GNSK 2020
Het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (GNSK) is een grootschalig
sportevenement waar sporters van alle Nederlandse hogescholen en
universiteiten strijden om de titel ‘Nederlands Studentenkampioen’. Op 5, 6
& 7 juni 2020, vindt het sportevenement voor de 62ste keer plaats, ditmaal
(sinds 10 jaar) weer in Enschede! Op de campus van de Universiteit Twente
en op verschillende andere sportlocaties verspreid over Enschede worden
ongeveer 1500 deelnemers verwacht, die met hun eigen sport de eer van hun
universiteit verdedigden. De afgevaardigde teams zijn vaak van topniveau.
In 19 takken van sport wordt er gestreden om de verschillende Nederlands
Studenten Kampioen (NSK) titels. Tevens zal aan het einde van het weekend
één van de steden, op basis van een groot klassement, worden gekroond tot
"Beste studentensportstad van Nederland".
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Sporten
Jaarlijks bestaat het GNSK uit acht vaste sporten, een aantal keuze sporten
en een paar demosporten:
Vaste Sporten

Keuze Sporten

Demonstratie Sporten

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Badminton
Basketbal
Handbal
Schermen
Squash
Tennis
Veldvoetbal
Volleybal

Boksen
E-sports
Hockey
Klimmen
Lacrosse
Survivalrun
Tafeltennis
Turnen
Ultimate Frisbee
Waterpolo
Wielrennen

Boogschieten
Crossfit
Motorsport

Bovenstaande vaste sporten zijn meerdere jaren achter elkaar onderdeel van
het GNSK, hierdoor wordt tijdens deze wedstrijden het hoogste niveau gehaald.
Voor de keuze sporten is het GNSK een unieke kans om ook als minder bekende
sport een grote wedstrijd te organiseren. Met veel motivatie wordt ook hier naar
het hoogst mogelijke deelnemersaantal en wedstrijdniveau toegewerkt.
Verder zullen sportverenigingen de kans krijgen om een sport te demonstreren
op het GNSK. Het doel is om zowel de sport te demonstreren, als bezoekers de
mogelijkheid te geven om de sport zelf te beoefenen en hierbij kennis te maken
met deze sport.
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Organisatie
Het GNSK is zoals gezegd een evenement voor en door studenten. Ook
dit jaar is er een organisatiecommissie samengesteld, bestaande uit zes
enthousiaste studenten. Deze organisatiecommissie is sinds september
druk bezig met de voorbereidingen voor het GNSK in juni 2020.

JOSEE VAN STEENIS
VOORZITTER

INGRID HUIZING
SECRETARIS

LOES WEERSINK
PENNINGMEESTER EN SPONSORING

BAS WILLEMSEN
COMMISSARIS SPORT

MEREL LASSCHUIJT
COMMISSARIS FEEST EN LOGISTIEK

KIRA KOPPIK
COMMISSARIS PR

V.L.N.R.: KIRA KOPPIK, BAS WILLEMSEN, INGRID HUIZING, JOSEE VAN STEENIS, LOES WEERSINK & MEREL LASSCHUIJT

5

SPONSORBROCHURE

Comité van Aanbeveling

DR. G.O. VAN VELDHUIZEN

PROF. DR. T.T.M PALSTRA

BURGEMEESTER VAN ENSCHEDE

RECTOR MAGNIFICUS UNIVERSITEIT TWENTE

DE HEER IR. A.P. HEIDEMA
COMMISSARIS VAN DE KONING IN DE
PROVINCIE OVERIJSSEL
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Sponsoring
Het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap wil graag een samenwerking
aangaan met uw bedrijf. Wij denken dat we met elkaar wat moois kunnen
bereiken. Het GNSK is uniek vanwege het niveau, de deelnemers en de sfeer.
Daar kan uw bedrijf deel van uitmaken!

Topsport
Het GNSK staat bekend om de
topsport die er gedurende het hele
weekend bedreven wordt. Dit is niet
zomaar een wedstrijd, want veel van de
studenten zullen alles op alles zetten
om Nederlands Kampioen onder
de studenten genoemd te mogen
worden. Naast het persoonlijke doel is
er ook een gezamenlijke competitie
waarbij de sporters punten verdienen
voor hun eigen stad, afhankelijk van
hun prestaties. Deze ranglijst verbindt
alle sporten en sporters zodat het een
ware stedenstrijd is. Als de sporters
kampioen
van
de
Nederlandse
studenten worden, is het tijd voor
de volgende stap. Daarom zijn de
winnaars automatisch de afvaardiging
van StudentenSport Nederland op de
European University Games.

Uniek evenement
Het GNSK staat gelijk aan de
Olympische
Spelen
van
de
Nederlandse studenten. Nergens
anders worden er zo veel sporten
gecombineerd in een enkel weekend
en op dezelfde plek. Waar normaal
iedere sport een aparte bubbel
vormt, worden tijdens het weekend
alle verschillen opzij gezet. Voor een
omhaal bij voetbal wordt even hard
gejuicht als een geslaagde smash bij
tennis. Sporters zijn er om elkaar tot
een hoger niveau te brengen en zo
heel sportend studerend Nederland
één te maken.
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Sponsoring

Toekomst
Het GNSK zal door ongeveer 1800 studenten worden bezocht, 1500 deelnemers,
150 coaches en 150 vrijwilligers. Deze studenten kunnen uw nieuwe werknemers
worden! De studenten hebben een variërende achtergrond qua studie, maar ze
hebben allemaal één ding gemeen: topsport. De motivatie, energie en discipline
die nodig is om het hoogste niveau te halen is niet voor iedereen weggelegd en
zoals vaak gezegd wordt, jong geleerd is oud gedaan.
Wie weet komen onze sporters via het GNSK met uw bedrijf in aanraking en
vormen zij de nieuwe generatie technici/economen/medisch specialisten die
uw bedrijf nodig heeft. We staan niet alleen tijdens het weekend in contact
met studenten, maar we zullen ook in aanloop naar het evenement uitgebreid
promoten op de universiteiten en sportcentra in alle studentensteden. Dus waar
de delegaties gevuld worden met alle topsporters, zal het GNSK gaan leven
onder alle sportende studenten.
Het GNSK biedt uw bedrijf de kans om bekendheid van uw merk onder de
sportende student te promoten. Tevens komt u met andere bedrijven in contact
tijdens het VIP programma, wat georganiseerd wordt tijdens het GNSK weekend.
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Aanbod
Als GNSK organisatiecommissie bieden wij een aantal pakketten aan, echter
nemen wij elke vorm van sponsoring in overweging.
Hoofdsponsor

Uw organisatie is de exclusieve hoofdsponsor van het GNSK 2020:

€8000
€8000

Exposure voor aanvang van het GNSK 2020
• Gebruik van het merk GNSK in eigen promotionele uitingen;
€8000
• Het logo van uw bedrijf wordt exclusief als hoofdsponsor geplaatst;
• Het logo van uw bedrijf wordt geplaatst op promotionele uitingen zoals
posters en flyers van het GNSK;
• Vermelding op de voorpagina van de GNSK app en website als officiële
hoofdsponsor;
• Advertentieruimte in de GNSK app en de website, inclusief introductie
tekst, met link naar de website van uw bedrijf;
• Reclame via sociale media van het GNSK.
Exposure tijdens het GNSK 2020
• Logo vermelding als hoofdsponsor op de banner op het podium tijdens
de opening en sluiting van het GNSK;
• Logo vermelding als hoofdsponsor gedurende het gehele evenement bij
de gemeenschappelijke locaties van het GNSK;
• De mogelijkheid om een gadget of informatie van uw bedrijf aan de
deelnemers te voorzien;
• Mogelijkheid tot toespreken van deelnemers tijdens de officiële opening
van het GNSK;
• Groot logo op de kleding van de vrijwilligers;
• Sponsoren prijzengeld voor de GNSK winnaar ter bevordering voor de
studentensport, waarbij wij u de mogelijkheid geven om de prijsuitreiking
te mogen doen;
• Vrije toegang tot het VIP-programma op de zaterdag van het GNSK
weekend.
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€2000

Exposure voor aanvang van het GNSK 2020
• Het logo van uw bedrijf wordt geplaatst op promotionele uitingen zoals
posters en flyers;
• Op de website en app van het GNSK komt uw logo en een link naar de
website van uw bedrijf;
• Reclame via sociale media van het GNSK.
Exposure tijdens het GNSK 2020
• De mogelijkheid om een gadget of informatie van uw bedrijf aan de
deelnemers te voorzien;
• Klein logo op kleding van de vrijwilligers;
• Vrije toegang tot het VIP-programma op de zaterdag van het GNSK
weekend;
• Logo vermelding als sponsor gedurende het gehele evenement bij de
ingang van het GNSK.
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Suppliers

Nader te bepalen

Naast het sponsoren van geld bieden wij ook de mogelijkheid om materialen
te sponsoren, waarbij uw bedrijf een dienst of product ter ondersteuning van
de bedrijf van het GNSK zal leveren. Hierbij kunt u denken aan het leveren van
(gedeeltelijke) ontbijt/lunch pakketten, vrijwilligers shirts, sportmaterialen,
het verzorgen van een programma onderdeel zoals de officiële opening van
het GNSK of de feestavond op de zaterdag. Elke vorm van sponsoring in natura
nemen wij in overweging. De verdere afspraken wat betreft sponsoring zullen
wij met u bespreken.

Sport

Nader te bepalen

Als sportsponsor heeft u de mogelijkheid om gericht één of meerdere sporten
naar keuze te ondersteunen. Op pagina 4 kunt u alle sporten vinden. Er is
hierbij de mogelijkheid om te
adverteren bij de locaties van de verschillende sporten. De verdere afspraken
wat betreft sponsoring zullen wij met u bespreken.
Als tegenprestaties voor bovenstaande vormen van sponsoring kan gedacht
worden aan:
• Logo vermelding in de GNSK app, met link naar de website van uw bedrijf;
• Logovermelding met link op de website van het GNSK;
• Vermelding als supplier op de vooraankondiging;
• Toegang tot het VIP programma.
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Overzicht pakketten
Wat

Hoofdsponsor

Sponsor

Het logo van uw bedrijf wordt geplaatst op
promotionele uitingen zoals posters en flyers van het
GNSK.

x

x

Op de website & app van het GNSK komt uw logo en
een link naar de website van uw bedrijf.

x

x

Reclame via sociale media van het GNSK.

x

x

De mogelijkheid om een gadget of informatie van uw
bedrijf aan de deelnemers te voorzien

x

x

Vrije toegang tot het VIP-programma op de zaterdag
van het GNSK weekend.

x

x

Gebruik van het merk GNSK in eigen promotionele
uitingen.

x

Het logo van uw bedrijf wordt exclusief als hoofdsponsor geplaatst.

x

Advertentieruimte in de GNSK app, inclusief introductie tekst, met link naar de website van uw bedrijf;

x

Logo vermelding als hoofdsponsor gedurende het
gehele evenement bij de gemeenschappelijke locaties van het GNSK.

x

Vermelding op de voorpagina van de GNSK app en
website als officiële hoofdsponsor.

x

Mogelijkheid tot toespreken van deelnemers
tijdens de officiële opening van het GNSK.

x

Groot logo op de kleding van de vrijwilligers.

x

Sponsoren prijzengeld voor de GNSK winnaar ter
bevordering voor de studentensport, waarbij wij u de
mogelijkheid geven om de prijsuitreiking te mogen
doen.

x

Logo vermelding als hoofdsponsor op de banner op
het podium tijdens de opening en sluiting van het
GNSK.

X

Klein logo op kleding van vrijwilligers.

x

Logo vermelding als sponsor gedurende het
gehele evenement bij de ingang van het GNSK;

x
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