






Neden Sponsorluk

Marka bilinirliğini artırma amaçlı yapılacak tüm sponsorluklarınızda, belirlenecek 

hedef kitle doğrultusunda tanıtımlar tarafımızca yapılacaktır.

Daha geniş kitlelere doğrudan ulaşmayı hedefleyen CORPBALL’a sponsor olmak, 

aynı zamanda birliktelik duygusunu pekiştirmeyi amaçlamaktadır.

Başarı, hedef, vb. bir çok farklı konsepti içerisinde barındıran CORPBALL, gün geçtikçe 

daha çok çalışan, girişimci, çevreye önem veren çalışanlardan oluşan genç bir topluluktur.

Bu kapsamda kurum kültürünü ön planda tutarak 

kurum imajını destekleyecek ve güçlendirecek bir sponsorluk sizleri bekliyor…



Geçen Yıldan Rakamlar

CorpBall League ONE’nda toplam 110 müsabaka gerçekleştirildi. 156 sporcu mücadele etti.

1 Takım en az 13 maç gerçekleştirdi ve lig statüsünde 13 haftada maçlarını tamamladı.

13 hafta boyunca sirkülasyon sonucu toplam 1000 taraftar salonda müsabakaları izledi.

A,B,C klasmanlarından hakemlerimiz müsabakaları yönetti, 9 sporcu 1 maç ceza aldı.
156 sporcunun 154’ü %99 oranında eğlenceli vakit geçirdi…



Altın Sponsorluk Gümüş Sponsorluk Bronz Sponsorluk



Altın Sponsorluk



Altın Sponsorluk

• Turnuva İSİM hakkı (………………………                      ) 
• Roll-up (3 adet) 
• Beach flag (3 adet) 
• Katılımcı datalarının paylaşımı 
• CorpBall ekip T-Shirt logo uygulama 
• Sms Bilgilendirme



Altın Sponsorluk

• Takımlara verilecek taktik board giydirme, 
• Tüm ödüllerde bulunacak “ALTIN SPONSOR …………………………. TEŞEKKÜRLER” yazısı 
• Şampiyonluk gecesi ve açılış gecesi 4 kişilik ücretsiz katılım hakkı 
• Salon içi maks. 15 m2 tanıtım alanı 
• Tüm digital platformlarda tanıtım (web, social media, basın bülteni, vb.)



Altın Sponsorluk



Gümüş Sponsorluk



Gümüş Sponsorluk

• Roll-up (2 adet) 
• Beach flag (2 adet) 
• Katılımcı datalarının paylaşımı 
• CorpBall ekip T-Shirt logo uygulama 
• Tüm ödüllerde bulunacak “GÜMÜŞ SPONSOR …………………………. TEŞEKKÜRLER” yazısı 
• Şampiyonluk gecesi ve açılış gecesi 2 kişilik ücretsiz katılım hakkı 
• Salon içi maks. 10 m2 tanıtım alanı 
• Tüm digital platformlarda tanıtım (web, social media, basın bülteni, vb.)



Gümüş Sponsorluk



Bronz Sponsorluk



Bronz Sponsorluk

• Roll-up (1 adet) 
• Beach flag (1 adet) 
• Katılımcı datalarının paylaşımı 
• CorpBall ekip T-Shirt logo uygulama 
• Tüm ödüllerde bulunacak “BRONZ SPONSOR …………………………. TEŞEKKÜRLER” yazısı 
• Şampiyonluk gecesi ve açılış gecesi 1 kişilik ücretsiz katılım hakkı 
• Salon içi maks. 5 m2 tanıtım alanı 
• Tüm digital platformlarda tanıtım (web, social media, basın bülteni, vb.)



Bronz Sponsorluk



Sarf Malzeme Sponsorluğu

Hakem forma, ayakkabı, düdük, vb.  
CorpBall Ekip t-shirt, ayakkabı, vb. 

Basketbol topu (12 adet), 
Saha içi tüm giydirmeler, vb. (banner, roll-up, vb.) 

Promosyon,  
Turnuva ödülleri,(kupalar, madalyalar, vb.) 

Şampiyonluk ödülü…

www.corpball.com.tr

http://www.corpball.com.tr


Sosyal Medya/Muhasebe 
Can ALKAR

can@corpball.com.tr
+90 554 886 00 52

Satış Pazarlama 
Barkın BELDAĞ

barkin@corpball.com.tr
+90 537 230 29 58

Organizasyon 
Yiğit TUSDER

yigit@corpball.com.tr
+90 535 867 41 43

Hakem/Ekip 
Tarkan TUSER

tarkan@corpball.com.tr
+90 537 702 29 25

CorpBall Team






