Checklist prijzen voor winnaars bowlingevenementen
Bowling is plezier, is lol, is gezellig, is samen en is sport. Bowling kent alleen maar winnaars. Dan is het leuk om de winnaars in het zonnetje te zetten. In deze
checklist zetten wij op een rij waar je aan kunt denken.
Prijs
Bos bloemen

Voor
 Fleurig om te geven
 Staat leuk op de foto
 Bloemen kunnen worden weggeven om iemand te bedanken

Vaantjes





Relatief goedkoop
Iedereen prijs
Zeker voor jeugd leuk

Medailles





Misschien iets duurder dan vaantjes maar nog steeds goedkoop
Iedereen prijs
Zeker voor jeugd leuk

Bekers








Leuk voor op de foto
Heeft meer uitstraling dan vaantje of medaille
Meer blijvende herinnering
Staat leuk in de prijzenkast thuis of van de club
Eenmalig investering
Draagt een lange historie met zich mee en dus leuk om te zien
wie vorige winnaars waren
Vaak iets groter dan gewone beker en staat dus nog leuker
thuis of in de prijzenkast van de vereniging
Goedkoper dan bekers
Iedereen op de foto
Afgedrukt en digitaal beschikbaar
Digitaal eenvoudig te delen met heel veel fans en volgers op
social media
Ook bruikbaar ter promotie van het eigen evenement
Fotograaf kan mogelijk ook actiefoto’s tijdens het evenement
maken

Wisselbeker


Foto ingelijst








Tegen
 Je bestelt vaak te veel
 Winnaar heeft er kortstondig plezier van
 Bloemen worden weggegeven
Tip: Geef bloemen die overblijven aan vrijwilligers, barpersoneel of
ondernemer als bedankje voor de samenwerking
 Minder geschikt voor volwassenen
 Je bestelt vaak te veel
Tip: als je ontwerp tijdloos maakt dan kunnen vaantjes die overblijven
volgend jaar weer gebruikt worden
 Misschien minder geschikt voor volwassenen
Top: Volwassenen hergebruiken medailles nog wel eens om thuis
(klein)kinderen te belonen voor klusjes in huis 
 Je bestelt vaak te veel
Tip: Zorg dat de voorkant van de medaille tijdloos is en voorzie de
achterkant van een sticker of een plaatje met de datum dat eenvoudig te
vervangen is
 Bij veel wedstrijd categorieën moeten ook veel bekers besteld worden
 Duurder dan vaantje en medaille


Winnaar heeft er maar een jaar plezier van

 Logistiek nog wel een klus
 Vinden goede fotograaf
Tip: Vind een fotograaf die ook in donkere omstandigheden goede foto’s kan
maken
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Prijs
Prijzen van
partners en/of
sponsoren

Voor
 Hebben vaak een grotere waarde
 Goede manier om partner/sponsor in beeld en voor het voetlicht
te brengen

Tegen
 Beperkt aantal prijzen
 Lastig om partners en sponsoren te vinden
 Contiuniteit is niet gewaarborgd. Mogelijk moet je ieder jaar achter
nieuwe partners / prijzen aan
 Bij grote prijzen zullen verwachtingen bij een volgende editie hoog
liggen
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