
 

Sponsoring Jan Kaffa internationaal kickbokser 

  
Jan Kaffa timmert op dit moment erg goed aan de weg en vecht nationaal en internationaal, Jan kaffa 
staat nu onder contract via Glory en wilt zich nog meer gaan focussen op de sport zodat hij nog beter 
kan presteren. Om dit alles te kunnen bekostigen zijn wij opzoek naar sponsors die per jaar een 
bijdrage willen leveren, om dit tot een succes te laten leiden.  
Sportschool ARJ trainingen uit Den Haag met Trainer Maikel Polanen dragen hieraan meer dan hun 
steentje bij.  

Waar gaat uw geld naartoe: 
• Onderhoud van het lichaam (massage, fysiotherapie) 
• Voeding  
• supplementen  
• Reiskosten en lidmaatschappen 
• Gedeelte onkosten en inkomsten vergoeding  

 
  

Zilver Sponsor  
WAT KUNT U VERWACHTEN VOOR UW SPONSORING ALS MEMBER: KOSTEN 200,- EURO PER MAAND EXCLUSIEF 
BTW 

• Vermelding op website 
• Reclame op socialmedia 
• Promoties via social media 

  

Gold Sponsor  
WAT KUNT U VERWACHTEN VOOR UW SPONSORING ALS MEMBER : KOSTEN 300,- EURO PER MAAND EXCLUSIEF 
BTW 

• Reclames/promoties op Social media  
• vermelding op de website 
• Reclames op de trainingspakken  
• Reclames/promoties op de wedstrijd outfit (voorkant T-shirt en sportbroek) 
• 1x per jaar een uitnodiging en 2 toegangstickets voor een gala in Nederland  

  



 

Platinum Sponsor 
WIJ ZOEKEN NOG EEN HOOFDSPONSOR.  VOOR DEZE POST IS HET ECHT EEN KWESTIE VAN GUNNEN EN DE 
KOSTEN HIERVOOR ZIJN IN OVERLEG   
 
Jouw bedrijfslogo zal nationaal & internationaal gezien worden via: 

• Videoland  
• YouTube  
• Instagram/Facebook van Glory  
• Andere social media kanalen 

 
  
Als je interesse hebt hoor ik dit graag! Voor meer info kunt u mij telefonisch bereiken op 
0611094959 OF mail naar info@jankaffa.nl Of direct inschrijven via dit inschrijf formulier en 
persoonlijk overhandigen. Na inschrijving ontvangt u een factuur van Jan Kaffa. 

 
Inschrijfformulier 
 
Bedrijfsnaam :………………………………………………………………………………….. 

Adres  :………………………………………………………………………………….. 

Stad  :………………………………………………………………………………….. 

Postcode :………………………………………………………………………………….. 

Tel  :………………………………………………………………………………….. 

KVK  :………………………………………………………………………………….. 

BTWNR  :………………………………………………………………………………….. 

 
 
Type Sponsor:  Zilver   /   Gold   /   Platinum 
(omcirkelen wat van toepassing is) 
 
 

Jan Kaffa, internationaal kickbokser 
KvK:    70654395 
BTW:    NL230196299B01 
IBAN:   NL40INGB0008110052 

 
Vriendelijke groet, 
Jan Kaffa  
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