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 ופרסום הצעה למתן חסות

 
 ,בעל עסק יקר שלום רב

 

  .מחוז השרון –בפעילויות העמותה לספורט עממי שנתית אנו פונים אלייך בזאת בהצעה למתן חסות 

 

 רקע כללי

 פעילותה השוטפת  .ות כיוםהמחוזות הקיימעמותות הינה הצעירה מבין ו 6991העמותה הוקמה בשנת 

, הוד השרון, רעננה, הרצלייה:  בין נתניה לפתח תקווה ובעיקר בערים מכסה את כלל ישובי מחוז השרון
  .רמת השרון וכפר סבא

 .שחקנים ושחקניות 068-קבוצות בענפים השונים ובסך הכל כ 16-כיום פועלות במסגרת העמותה כ

 

 ועד אחרון העושים  ל"החל במנכ, בה מקבלי שכראין ו העמותה פועלת על בסיס התנדבותי מלא

 .הכנסותיה באות מתמיכות ודמי רישום קבוצות בלבדו חברי ההנהלהבין כה מבמלא

 

 מטרות העמותה

  ענפי הספורט השונים לקבוצות ממקומות עבודהבליגות סדירות קיום. 

  ארגוניםכנסים ומפגשים כולל טורנירים לחברות ו, אירועי ספורטקיום. 

 אולמות, מתן שרותי שיפוט ילה ובהפעלתסיוע למארגני פעילות ספורט עממי במקומות עבודה ובקה , 

 .מאמנים וכדומה

 מועדונים ושכונות, סים"עידוד והפעלת קבוצות בכל הגילים והמינים במתנ. 

 קיום פעילות ספורט מאורגנתצורך ל לנערים ולבני נוער ,סיוע ותמיכה לילדים. 

 

 קיום פעילות מת ומעודדתיוז, מיותהעמותה פועלת בשיתוף פעולה עם מחלקות הספורט ברשויות המקו

 .סיה שאינה פעילה במסגרות הקימותוספורטיבית למגזרי אוכל

 

 ניהול העמותה ומקורות הכנסה

 ניהול  ולה אישור( 608506865רשום ' מס)ר רשום כחוק "מלכהינה גם עמותת מחוז השרון  ,ככל עמותה

 .מתחדש מדי שנהואשר  רשם העמותותמ תקין

 .בלבד מדמי רישום קבוצות וכן מתמיכות עירוניות מקורןכל הכנסות העמותה 

 מתנדבים אין לעמותה הוצאות שכר וכל תקציבה מיועד לקיום פעילות ל ידימעצם היותה מופעלת ומנוהלת ע

 דמי ההשתתפות בליגות הם מהנמוכים ביותר בארץ ,לכן .וכיסוי הוצאות הפעלה ומשרד בלבד הספורט

 .יותר ותיקים והגדוליםובצורה ניכרת בהשוואה למחוזות ה

 

 ל"בראשה עומד מנכ, ין את פעילות הנהלת העמותהימאפ ,מיאמסור ודינ, שרות מכל הלב ,ניהול תקין

 .ץ משפטיעויח ו"בסיוע משרד רו, העוזר לידו( וועד העמותה) וצוות נבחר

 

 .ובארץ בכלללקדם את הספורט העממי באיזור השרון  –הכל במטרה אחת 
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 אותך להיות אחד מנותני החסות שלנו במסגרת פעילויות העמותה על פי פירוט אנו מזמינים 

 :שלהלן האפשרויות

 

 בליגת כדורגל שביעיות חסות לקבוצה. א

 בשעות הערב החל מחודש נובמבר ועד סוף' עד ד' במתקיימת בכפר סבא בימים קבוצות ו 61הליגה מונה 

 .חודש מאי

 .₪ 5688 ₪ 6888 :לכל קבוצה סכום החסות לעונה

 בחירת צבע סט הביגוד של השחקנים והופעת לוגו ופרטי בית העסק על גבי חולצות: התמורה לנותן החסות

 .רלוונטיים לליגהאשר ובכל פלייר ופורמט פרסומי  השחקנים

 

 רגל בדשא סינטטי-בליגת קט חסות לקבוצה. ב

 ערב החל מחודש נובמבר ועד סוףבשעות ה' וב' קבוצות ומתקיימת בכפר סבא בימים א 65הליגה מונה 

 .חודש מאי

 .₪ 5688 ₪ 6888: לכל קבוצה סכום החסות לעונה

 בחירת צבע סט הביגוד של השחקנים והופעת לוגו ופרטי בית העסק על גבי חולצות: התמורה לנותן החסות

 .רלוונטיים לליגהאשר ובכל פלייר ופורמט פרסומי  השחקנים

 

 סל-בליגת היי חסות לקבוצה. ג

 בשעות הערב החל מחודש נובמבר ועד סוף' עד ד' קבוצות ומתקיימת בהרצליה בימים ב 52הליגה מונה 

 .חודש מאי

 .₪ 5688 ₪ 6888: לכל קבוצה סכום החסות לעונה

 בחירת צבע סט הביגוד של השחקנים והופעת לוגו ופרטי בית העסק על גבי חולצות: התמורה לנותן החסות

 .השחקנים ובכל פלייר ופורמט פרסומי אשר רלוונטיים לליגה

 

 מקומות עבודה באיזור השרוןב חסות לליגת כדורשת נשים. ד

 בשעות הערב החל מחודש נובמבר ועד סוף' כפר סבא בימי דקבוצות ומתקיימת ב 66הליגה מונה 

 .חודש מאי

 .₪ 66888  ₪ 56888 :לכל קבוצות הליגהסכום החסות לעונה 

 בחירת צבע סט הביגוד של השחקנים והופעת לוגו ופרטי בית העסק על גבי חולצות: מורה לנותן החסותהת

 .רלוונטיים לליגהאשר השחקניות ובכל פלייר ופורמט פרסומי 

 

 www.ligat7x7.co.il אתר האינטרנט של העמותהבית העסק בפרסום . ה

 .ל המפרסםפרסום לוגו בית העסק בתוספת קישור ישיר לאתר הבית ש

 .סרטונים ופרסומים שונים מטעם המפרסם בתכני האתר השונים, אפשרות לשילוב מאמרים

 .בפני מאות גולשים מאיזור השרון בפרט ומכל הארץ בכללושירותיו חשיפת בית העסק 

 על , רוןבש ורשויות אתרי עיריות, קישור לאתר העמותה מופיע באתרי שותפים כגון אתר איגוד הספורט העממי בישראל

דבר אשר מגדיל את היקף החשיפה בצורה , בחומר פרסומי אשר מחולק למתעניינים ועוד, חולצות הקבוצותגבי 
 .משמעית

 

 :סכום הפרסום לתקופת של שנה קלנדארית

 2055 ₪ עם  ילויות העמותהשל פע פנימיים דפיםוב נותני החסות והמפרסמים בדף להופעה קבועה שנהל
 .קישור לאתר המפרסם

 0555 ₪ בדפים ו בעמוד נותני החסות והמפרסמים + בדף הבית של אתר העמותה להופעה קבועה שנהל
 .לאתר המפרסם קישור עם פנימיים של פעילויות עמותה
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 אנא מלאו את , או מפרסמים במסגרת פעילויות העמותה/במידה והנכם מעוניינים להיות נותני חסות ו

 .eliholz@gmail.comאו בדואר אלקטרוני  89-9606852הפרטים הבאים והחזירו אלינו בפקס 

 

 

 ____________________________________________________: החברה/ שם בית העסק 

 

 _____________________________: תפקיד_______________________ : שם איש הקשר

 

 ______________@_____________________: דואר אלקטרוני____ -____________: טלפון

 

 ____________________________________________________: עוסק מורשה. / פ.ח' מס

 

 _________________________________________________: החברה/ כתובת בית העסק 

 

 :(נא לסמן את המבוקש על פי הפירוט בעמוד הקודם) פרסום המבוקשת/החסות
 

 לקבוצת 'א :_____________  לקבוצת 'ב :_____________  לקבוצת 'ג :_____________ 
     

 
 עבודה .ליגת כדורשת נשים במ 'ד   עמוד פנימי+  דף הבית/ עמוד פנימי : הבאתר העמותפרסום  'ה. 

 
 
 

____________________      ______________ 
 תאריך        חותמת בית העסק+ חתימה 

 
 
 

 :בכל שאלה והבהרה נוספים אנו עומדים לרשותכם

 .eliholz@gmail.comהאלקטרוני ת הדואר ובאו בכת 505-0081755בטלפון , אלי הולצמן

 או

 .info@ligat7x7.co.ilאו בכתובת הדואר האלקטרוני  500-0760577בטלפון , לוני רוזנבלום

 

 

 !בהצלחהיתוף פעולה פורה ובתקווה לש

 

 ,בברכה
 אלי הולצמן

 ל העמותה"מנכ
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