Sponsormogelijkheden
Sponsoren kunt u bij Hockey Club Souburgh op
verschillende manieren.
Als hoofdsponsor of als subsponsor (via

Een combinatie van sponsormogelijkheden is

shirtreclame bij een van de eerste teams), via een

ook mogelijk. Hierbij vindt u nadere informatie

prachtig reclamebord langs het hoofdveld, met

over de mogelijkheden inclusief de sponsor-

een advertentie in het full colour clubblad, door

tarieven. Zijn deze niet vermeld, dan betreft

een algemene bijdrage aan het jeugdfonds

het maatwerk en zal overleg met de sponsor-

(Jeugd Begeleidings Plan) of via shirtreclame

commissie meer inzicht geven.

bij een van de vele jeugd- of seniorenteams.

www.souburgh.nl

Sponsormogelijkheden
Sponsoren kunt u bij Hockey Club Souburgh op
verschillende manieren.
• vlaggen

• shirtreclame

• bord

• kledingsponsor (ook deel voor Souburgh)

• scorebord

• materiaalsponsor

• bedrijvenpaneel
• toernooi
• clinic

• sponsorevent

• clinic met oranjespeler

• sponsors vermelden op site

• volvo

• sponsors van elkaars activiteiten op de

• advertentie

hoogte brengen

Uw reclamebord op
het hoofdveld
Met een reclamebord speelt u zichzelf op een
gemakkelijke manier in de kijker.
U investeert eenmalig in de productie van

installatie voor haar rekening neemt. Deze

het bord. U betaalt jaarlijks huur aan de

factuur gaat rechtstreeks naar u toe zodat u

club. De productie is uitbesteed aan een

de btw kunt verrekenen. De huur verrekent u

professioneel bedrijf dat het ontwerp in over-

jaarlijks met Souburgh.

leg met en vóór u maakt en de productie en

Een reclamebord gaat per drie meter lengte en is van een hoge kwaliteit. U ziet in de prijstabel
dat u korting heeft bij een lengte langer dan drie meter.

Bordlengte

Jaarbedrag
eerste jaar

Jaarbedrag
Tweede jaar

Jaarbedrag
Derde jaar

Ontwerp, productie,
installatie, materialen (*)

800 mm hoog
3000 mm lang

Huur
350,-

Huur
350,-

Huur
350,-

--317,-

6000 mm lang

600,-

600,-

600,-

634,-

9000 mm lang

900,-

900,-

900,-

951,-

Informatie? sponsorcommissie@souburgh.nl

Scoren met shirtreclame
Koppel uw bedrijfsnaam aan een team met
shirtreclame.
U kunt er ook voor kiezen om het team van

digitale vorm aan te leveren. Graag informeren

uw zoon of dochter te sponsoren met een

wij u hoe u dit het beste kunt doen. Op de

kledingpakket. Of u wilt een seniorenteam

short en rok is het niet toegestaan reclame

voorzien van prachtige wedstrijdkleding.

te maken.
• Ook kunt u een team voorzien van een

Voor deze vorm van sponsoring gelden de

trainingspak, trainingsjack, sweaters, tas-

volgende uitgangspunten:

sen of anderszin. De uitvoering daarvan

• Indien er wedstrijden in uw tenue worden ge-

mag er een zijn naar eigen keuze (al kunt

speeld, dan moet dit volgens de reglementen

u bijvoorbeeld ook trainingspakken en

het officiele Souburgh tenue zijn. Hieronder

jacks in Souburgh-uitvoering kopen bij de

vallen shirt, short, rok en kousen. Deze items

ClubShop op www.souburgh.nl). U kunt op

zijn voorzien van het officiele Souburgh-

al deze kledingstukken naar eigen inzicht een

logo. U kunt ze alleen maar kopen bij de

reclameuiting laten printen. Koopt u deze

ClubShop op www.souburgh.nl.

items bij de ClubShop, dan nemen zij ook de

• U hebt de mogelijkheid het wedstrijdshirt

productie voor hun rekening.

te voorzien van een bedrijfsnaam. Deze

• U rekent rechtstreeks met de ClubShop af.

dient op de borst te worden geplaatst en

• Souburgh vraagt voor deze vorm van

moet voldoen aan de KNHB-normen. Ook

sponsoring geen aparte sponsorbijdrage.

dit kan geregeld wordt via de ClubShop op

Uw investering is derhalve het kledingpakket

www.souburgh.nl; u dient dan gegevens in

van uw favoriete team.

Informatie? sponsorcommissie@souburgh.nl

Uw vlaggen langs
de zijlijn
Uw bedrijfsnaam hoog in het
vaandel bij HCSouburgh.
Polyester 115gr/m2 rechthoekige vlag rondom

events hoog in top gehesen. Vlaggen zullen

gezoomd en aan mastzijde voorzien van

door weersinvloeden snel verarmen waardoor

broekingband en kunststof bevestigingshaken.

het advies is om meerdere vlaggen op voorraad te bestellen zodat de vlag altijd fris kan

Altijd in 4 krachtige kleuren digitaal geprint.

wapperen in de wind.

Uw vlag wordt bij wedstrijddagen en/of

Formaat

Jaarbedrag
eerste jaar

Jaarbedrag
Tweede jaar

Jaarbedrag
Derde jaar

150 x 225 cm

150,-

150,-

150,-

Prijzen zijn exclusief: éénmalige produktiekosten van € 100,-

Informatie? sponsorcommissie@souburgh.nl

Val op met een BTS Board
Business to sport
Als business to sport member kunt niet alleen

aanwezig in het sfeervolle Clubhuis. U spon-

zorgen dat uw Hockeyclub meer mogelijk-

sort een minimaal bedrag en u verzekert

heden heeft voor sport en events, maar

zich van een opvallende plaats.

ook uw naam of bedrijfsnaam is prominent

Formaat

Jaarbedrag
eerste jaar

Jaarbedrag
Tweede jaar

Jaarbedrag
Derde jaar

40 x 20 cm

100,-

100,-

100,-

Prijzen zijn exclusief: éénmalige produktiekosten van € 100,-

BTS

Business to sport

Hoofdsponsor

Informatie? sponsorcommissie@souburgh.nl

Toernooi | clinic
Uw bedrijfsnaam op de voorgrond bij één van de
spraakmakende evenementen.
HCSouburgh is een actieve vereniging en

Om bijvoorbeeld de clinics en toernooien nog

organiseert dan ook naast de reguliere

meer impact te geven is het ook mogelijk om

training en wedstrijden (themafeesten) clinics

een oranjespeler uit te nodigen bij een clinic

en toernooien. Het zijn stuk voor stuk spraak-

aanwezig te zijn. Welke aankomend inter-

makende evenementen mede mogelijk door

national wil nu niet tips&tricks leren van

uw bijdrage. Graag bespreken wij met u de

Maartje Paumen, Ellen Hoog of Billy Bakker.

mogelijkheden om uw naam te koppelen aan
een toekomstig event.

Informatie? sponsorcommissie@souburgh.nl

Trek de aandacht met
materiaalsponsoring
Sponsor ballen en of ander materieel met uw
bedrijfslogo of naam.
U kunt uw bedrijf op de kaart zetten door

professioneel bedrijf dat het ontwerp in over-

middel van materiaal sponsoring. Denk hierbij

leg met en vóór u maakt en de productie en

aan het sponsoren van hockeyballen, pion-

installatie voor haar rekening neemt. Deze fac-

nen, kleine doeltjes, hesjes, en hockeysticks

tuur gaat rechtstreeks naar u toe zodat u de

met uw bedrijfsnaam en of logo. Een eenmali-

btw kunt verrekenen. Uw gesponsorde materi-

ge investering in bovenstaande opties en een

eel zal vervolgens worden gebruikt op trainin-

digitaal ontwerp van hetgeen wat u op het

gen, wedstrijden, toernooien en andere evene-

materiaal wilt presenteren is hiervoor beno-

menten waarbij veel mensen uw sponsoring

digd. De productie is uitbesteed aan een

voorbij zullen zien komen.

Informatie? sponsorcommissie@souburgh.nl

Return On Investment
Wat krijgt u terug voor uw sponsoring.
Indien u sponsort wordt uw bedrijfsnaam

gezonde teambuilding binnen uw bedrijf,

en/of logo afgebeeld op de website van Hockey

sponsoravonden die speciaal zijn ingericht

Club Souburgh. Hierbij zal uw afbeelding als

voor de sponsoren om te netwerken onder

“band” boven in het beeld worden getoond

het genot van een borrel en hiernaast wil

samen met de andere sponsoren.

Hockey Club Souburgh ook haar sponsoren
op de hoogte brengen van elkaars activiteiten

Hiernaast zal Hockey Club Souburgh sponsor-

(indien gewenst), om zo met elkaar actief

evenementen organiseren doorgaans het jaar.

betrokken te blijven.

Denk hierbij aan bedrijfstoernooien voor een

Informatie? sponsorcommissie@souburgh.nl

