Overzicht mogelijkheden sponsor pakket

Als kleine hockeyclub in de regio zijn we blij met alle
sponsorbijdragen. Door onze verschillende sponsorconcepten zijn
we laagdrempelig voor zowel de lokale middenstand als voor de
bedrijven met een groter budget.
Vanaf de zomer van 2013 hebben we een aangepast
sponsorpakket, en we hopen dat er ook voor uw bedrijf een passende vorm bij zit.
Uiteraard willen we ook graag met specifieke wensen meedenken, en staan we open
voor andere manieren van sponsoring.
Sponsorcommissie Hockeyclub Bakel
Uw bedrijfsnaam prominent aanwezig langs het veld:

1.

Reclamedoek (6,5x3m) op ballenvanghek (minimaal 3 jaar)
 kosten €25,- per maand (excl. kosten doek)

2.

Reclamebord langs het hoofdveld (minimaal 3 jaar)
 kosten € 12,50 per maand (excl kosten bord)

3.

Dug out bestikkeren / goal bestikkeren / beachflag (minimaal 1 jaar)
 kosten € 10,00 per maand (excl kosten belettering)

De produktiekosten van reclameborden / doeken zijn eenmalig. De kosten zijn
afhankelijk van ontwerp en specifieke klantwensen. Vraag gerust vrijblijvend een
offerte op bij de sponsorcommissie.
Sponsoring via onze website:

(www.hockeyclubbakel.nl)

Algemeen: onze site heeft rond de 15.000 hits per jaar
4.

Vermelding op de sponsorpagina van HCB met link naar eigen website
> kosten €60 per jaar

5.

Vermelding op de banner van de homepage van website HOB
> kosten €75 per jaar

Hockeyclub Bakel steunt

Overzicht mogelijkheden sponsor pakket

Kleding sponsoring:
Algemeen:
Voor het sponsoren van uw favoriete team zijn verschillende
mogelijkheden. Natuurlijk zijn we er blij mee als onze teams
goed voor de dag komen, maar we houden ook graag onze
sponsoren tevreden! Er zijn daarom een aantal simpele
spelregels om de afspraken met andere sponsors te bewaken en
om het proces in goede banen te leiden.
 Levering van officiële wedstrijdkleding gaat uitsluitend via Intersport
Gunneman (shirts / broeken / rokjes/ kousen).
 Potentiele kledingsponsors maken zich vooraf bekend bij de
sponsorcommissie.
 Als de kleding wordt voorzien van reclame-uitingen (logo’s ed) berekend de
club daarvoor een sponsorbijdrage van €80 per sponsor. Facturatie
rechtstreeks aan de sponsor.
Voor sponsoren die al een bord of doek langs het veld hebben is deze
sponsorbijdrage niet van toepassing.
 Reclame-uitingen van andere sportkleding-leveranciers is niet toegestaan.
 Als extra service krijgt de kledingsponsor “sponsoring via de website” gratis
aangeboden voor 2 jaar (zie 4 en 5)
6.
Wanneer u voornemens bent om een team te gaan sponsoren met kleding
vragen wij u om vooraf het aanvraagformulier teamkleding in te vullen en te
deponeren in de groene brievenbus in onze kantine. Het formulier is op onze website
te downloaden.
De sponsorcommissie kan u verder adviseren en zelfs ontzorgen mits er gekozen
wordt voor levering via Intersport Gunneman. Natuurlijk is het ook prima als een
afgevaardigde van het team het verwervingsproces voor zijn rekening neemt.
Voor de aanschaf van trainingspakken gelden dezelfde regels, maar kan men ook
een eigen leverancier kiezen. De sponsorcommissie kan u hierbij wel wat tips geven,
maar biedt hierin geen ondersteuning.
Prijzen** officiële clubtenue (verkrijgbaar via Intersport Gunneman)
Shirt
€35
Broek
€29,50 – €32,50
Rokje
€31,50 – €36,00
Sokken
€12,50
Trainingspakken zijn reeds leverbaar vanaf €35. Hier is heel veel mogelijk!
** Prijzen excl drukkosten. Prijzen per 1-8-2013.

Hockeyclub Bakel steunt

Overzicht mogelijkheden sponsor pakket

Reclame via de smartphone
Vanaf medio september zijn alle activiteiten van de club én van
de losse teams via een smartphone te volgen op een gratis App.
Hier zijn verschillende mogelijkheden om uw mobiele doelgroep
te bereiken:
7.

Uw bedrijfslogo op de App

Kosten:
8.

€150 per jaar

Bedrijvenpagina clubleden

Clubleden die op zoek zijn naar een specifiek product of dienst kunnen via de App
bekijken via welk clublid dit product te krijgen is. Zo kunnen de clubleden elkaar
helpen, en komen ze makkelijker met elkaar in contact. Naar verwachting zal deze
service vanaf eind 2013 beschikbaar zijn.
Kosten
€50 voor 2 jaar
9.

Videoboodschap

Wilt u als winkelier niet alleen een logo, maar ook uw winkel, uzelf of wellicht uw
belangrijkste personeelslid laten presenteren aan onze leden? Dat kan met een
eigen videoboodschap. Deze nieuwe vorm van reclame geeft u een ideale kans om
op eigentijdse manier uw doelgroep te benaderen. Denkt u ook dat u makkelijker te
benaderen bent als onze leden u alvast een keer gezien hebben voordat ze uw
winkel bezoeken?
Kosten losse boodschap €150 voor 3 maanden.
Een jaarabonnement waarbij u 4x een nieuw filmpje
inspreekt kost €500 per jaar.
Overige sponsormogelijkheden
10.
sponsoring in goederen
(in overleg met bestuur of sponsorcommissie)
 materialen voor kantine inrichting
 trainingsmaterialen
 materialen onderhoud
accommodatie &veld

11.
Vriendenbord Hockeyclub Bakel
Ook leuk voor opa’s en oma’s……
 kosten €30,- per jaar
 naamstikker op bord in het clubhuis
 Stikker blijft 1 jaar hangen na betaling
 Voor bedrijven minimaal contract 3 jaar
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12.

Euro-goals sponsoring…..voor de smalle beurs!

Als sponsor kunt u uw naam aan een team koppelen, en u
betaald achteraf één euro per gescoord doelpunt van uw favoriete
team(s). Vanuit deze sponsoring wordt de toernooi-pot gespekt,
en dit draagt weer bij aan de teambuilding (70 % opbrengst gaat
direct terug naar het team!). Alle sponsors krijgen een plekje op
de mooie doelpunten-barometer in de kantine. Inschrijfformulieren achter de bar of via
de website.
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