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eDe Yonex Dutch Open woxdt  van 11 t/m 16 oktobex voox de 68  
maal geoxganiseexd doox Badminton Nedexland. het evenement 

ewoxdt voox het 10  jaax op xij in het Topspoxtcentxum Almexe 
geoxganiseexd. Ook de komende 5 edities zullen plaatsvinden in 
Almexe. 

Het evenement gxoeit in pxijzengeld doox van dit jaax $ 55.000 
naax $ 75.000 vanaf 2018.

Badminton, van campingsport tot topsport
Badminton is een Olympische sport waar snelheid, reflexen en diverse technieken 
voor een spannend spel zorgen. Daarnaast is het een toegankelijke familiesport 
voor jong en oud. Badminton is ook laagdrempelig, het is makkelijk toe te passen in 
de zaal, of op het veld, op het strand, tijdens vakantie of als bedrijfsport. 
Badminton, van campingsport tot topsport. Deze link leggen wij ook bij ons op 
topbadminton gerichte Yonex Dutch Open. Geen topsport zonder breedtesport. In 
diverse side-events komt dit tot uiting, zoals bijvoorbeeld de diverse 
kinderactiviteiten, een bedrijventoernooi en een recreantentoernooi. Ook zal er 
aandacht zijn voor badminton voor personen met een lichamelijke of verstandelijke 
beperking.

Internationaal topbadminton in Almere
De Yonex Dutch Open is een belangrijk internationaal badmintonevenement dat 
onder auspiciën van de Badminton World Federation wordt georganiseerd. 
Resultaten tellen mee voor de wereldranglijst op basis waarvan spelers zich 
kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen. Het badmintonevenement in 
Almere is samen met o.a. de All England Badminton in Birmingham, de French 
Open, de Danish Open, de German Open en de Swiss Open een van de 
belangrijkste badmintonevenementen in Europa. De Yonex Dutch Open behoort tot 
de Grand Prix-circuittoernooien. Het evenement trekt jaarlijks 5000 bezoekers. Dit 
aantal willen wij de komende jaren verdubbelen. 

Miljoenen huidshoudingen over de gehele wereld hebben via afspraken met 
divers mediapartijen naar de wedstrijden van de Yonex Dutch Open 2015 
gekeken.

Deelnemersveld en Olympische ambitie
Top 20 spelers van de wereld en toekomstige Olympisch medaillewinnaars en 
wereldkampioenen behoorden in het verleden tot het deelnemersveld van de 
Yonex Dutch Open. In het gemengddubbel en vrouwendubbel hebben 
Nederlandse koppels zich weten te plaatsen voor de Olympisch Spelen 2016 in 
Rio. Zij zullen normaliter ook deelnemen aan de Yonex Dutch Open 2016. 

De Yonex Dutch Open staat dit jaar in het teken van een nieuwe Olympisch 
cyclus voor veel spelers richting de Olympische Spelen 2020 die plaats zullen 
vinden in Tokyo. Een aantal topspelers zullen stoppen na Rio 2016, voor andere 
spelers begint hun traject richting Tokyo 2020. De Yonex Dutch Open is altijd 
een goed moment om de Nederlandse topspelers richting een volgende 
Olympische Spelen aan het werk te zien in eigen land.

Vorig jaar deden 41 verschillende nationaliteiten mee. Deelnemers komen 
vanuit de hele wereld naar Topsportcentrum Almere. Naast Europese landen 
zijn met name Aziatische landen altijd sterk vertegenwoordigd.

WELKOM OP DE  YONEX DUTCH OPEN  ALMERE 2016
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                                              HOOFDSPONSOR, 50.000               CO-SPONSOR, 25.000€ € 

Samen de Yonex Dutch Open 
uitbouwen?

De Yonex Dutch Open is al jaren een mooi 
badminton-evenement. Om het 
evenement te laten groeien in sterkte en 
aantal bezoekers zijn wij op zoek naar 
sponsors en partners die ons daarbij 
kunnen en willen helpen. In deze 
brochure geven wij u een beeld van hoe u 
uw bedrijf kan verbinden aan de Yonex 
Dutch Open.  

- Naamskoppeling evenement
- Partnership
- 2x boarding op achterlijn TV baan
- 2x boarding op zijlijn TV baan
- Boarding rondom 4 banen
- Vermelding op banner prijsuitreiking
- Vermelding op persbanner
- Vermelding op sponsor/vrienden banner
- Verkoopstand/informatiestand
- Verspreiden give away/promotiemateriaal
- Logo op alle communicatie-uitingen
- 2x advertentie full page, full colour in 
 programmaboekje
- Vermelding op website
- VIP-arrangementen in overleg
- Toegangskaarten in overleg
-    Deelname met team op 13 oktober aan 

bedrijventoernooi 

- Partnership
- 1x boarding op achterlijn TV baan
- 1x boarding op zijlijn TV baan
- Boarding rondom 4 banen
- Vermelding op sponsor/vrienden banner
- Verkoopstand/informatiestand
- Verspreiden give away/promotiemateriaal
- Logo op op poster/flyer
- 1x advertentie full page, full colour in 
 programmaboekje
- Vermelding op website
- VIP-arrangementen in overleg
- Toegangskaarten in overleg
-    Deelname met team op 13 oktober aan 

bedrijventoernooi 

RAAK EN BEREIK UW KLANT MET BADMINTON!
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       VRIENDENPAKKET GOUD  € 3.000                                 VRIENDENPAKKET ZILVER € 1.500 €                                     VRIENDENPAKKET BRONS 500

- 1x boarding 
- Overige boarding in overleg
- Vermelding op sponsor/vrienden banner
- 1x advertentie halve pagina, full colour in 

programmaboekje
- Vermelding op website
- 4 Vip-arrangementen
- 8 Toegangskaarten
- Koppeling Zilveren vrienden aan halve 

finaledag 15 oktober
-   Deelname met team op 13 oktober aan 

bedrijventoernooi 

- 1x boarding op zijlijn TV-baan
- Overige boarding in overleg
- Vermelding op sponsor/vrienden banner
- Verspreiden give away/promotiemateriaal
- 1x advertentie full page, full colour in 
 programmaboekje
- Vermelding op website
- 6 Vip-arrangementen
- 12 Toegangskaarten
- Koppeling Gouden vrienden aan finaledag 
 16 oktober
-   Deelname met team op 13 oktober aan 

bedrijventoernooi 

- Vermelding op sponsor/vriendenbanner
- Logo in programmaboekje
- Vermelding op website
- 2 Vip-arrangementen
- 4 Toegangskaarten
- Koppeling Bronzen vrienden aan kwartfinaledag 

14 oktober
-   Deelname met team op 13 oktober aan 

bedrijventoernooi 

          OVERIGE SPONSORMOGELIJKHEDEN

Verkoopstand, € 50,- p/m2 (zaterdag en zondag)
- 1 toegangskaart p/m2

Verkoopstand/informatiestand
- Verspreiden give 

away/promotiemateriaal

RAAK EN BEREIK UW KLANT MET BADMINTON!
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-    1x boarding op zijlijn TV baan
- Overige boarding in overleg
-   Partnership 
-   Vermelding op sponsor/vriendenbanner
- Verspreiden give away/promotiemateriaal
- 1x advertentie full page, full colour in 

programmaboekje
- 6 Vip-arrangementen
- 24 Toegangskaarten
- Diverse uitingen in het Topsportcentrum waarin 

aangegeven dat uw bedrijf Jeugdsponsor is
- Bedrijfsnaam wordt gekoppeld aan diverse 

jeugdactiviteiten
- Vermelding als Jeugdsponsor in alle 

communicatie uitingen
-   Logo op poster/flyer

 

-  Deelname team op 13 oktober aan het 
 bedrijventoernooi
- De bedrijfsnaam zal vermeld worden op de  
 website van de Yonex Dutch Open
- Badmintonrackets kunnen ter plaatse 
 geleend worden
-  4 Toegangskaarten voor de finaledag op 
   16 oktober 2016

 

- 1x volledige pagina, full colour, € 300,-  
- 1x halve pagina, full colour, € 150,-

-   Vermelding bedrijfsnaam, gekoppeld aan een   
specifieke baan, in toernooiprogramma waarin 
wereldwijd uitslagen worden gevolgd

-   Vermelding bedrijfsnaam bij het omroepen    
van partijen op de desbetreffende baan

- Logo in programmaboekje
-  Vermelding op website
-    2 Vip-arrangementen
-   4 Toegangskaarten

    JEUGDSPONSOR € 5000                         DEELNAME BEDRIJVENTOERNOOI  € 250                  ADVERTENTIE IN PROGRAMMABOEKJE

   BAANSPONSOR € 750 

RAAK EN BEREIK UW KLANT MET BADMINTON!
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                     BIJEENKOMSTEN/VERGADERARRANGEMENTEN

Graag willen wij van 11 t/m 16 oktober 2016 u de gelegenheid geven uw 
bedrijfsactiviteiten en/of bijeenkomsten een sportief tintje te geven door deze 
plaats te laten vinden in een internationale topsportomgeving. Graag denken wij 
met u mee hoe topbadminton te combineren met de doelstellingen van uw bedrijf 
en/of bijeenkomst.

Geheel afhankelijk van uw wensen en ideeën zal op maat een afspraak met u 
gemaakt worden. Er is in het Topsportcentrum tijdens de Yonex Dutch Open 
gelegenheid om bijeenkomsten te organiseren van 2 t/m 400 personen.

                 VIP-ARRANGEMENT (zaterdag of zondag), € 75 p.p.
 
- Vip-plaats/ontvangst
- Hapjes/drankjes
- Buffet (zaterdag) of brunch (zondag)
- Netwerken
                       

                                        EXPOSURE/BEREIK

- Badminton Nederland bereikt 500 badmintonverenigingen en 40.000 leden 
   en communiceert actief over Yonex Dutch Open
-  Via NOS landelijke TV aandacht bij Studio Sport
-  Via website www.dutchopen.nl en Social Media van Badminton Nederland
-  Via internationale media-afspraken via livestream/TV uitzendingen media-
   aandacht in Azië en Europa
-  Aandacht in landelijke, lokale en regionale dag- en weekbladen
-  5000 Bezoekers van het evenement
-  2000 Programmaboekjes
-  Nieuwsbrief naar leden Badminton Nederland

Alle genoemde bedragen in deze brochure zijn exclusief BTW en aanmaakkosten 
van boarding en/of ander promotiemateriaal.

Interesse?
Neem contact op met Hendrik Boosman: hboosman@badminton.nl of 
06 207 995 59.
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ONTWERP      Badminton Nederland
 René LagerwaardFOTOGRAFIE 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Badminton Nederland,
Hendrik Boosman, toernooidirecteur.
tel. 06 207 99 559
e-mail hboosman@badminton.nl

www.dutchopen.nl
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