
Sponsoraanbod Heren 1 en Dames 1 seizoen 2018-2019 

Heren 1: 

Pakket A: Het programmaboekje 

Voor elke wedstrijd van zowel Heren 1 als Dames 1 van Hc Helmond delen zij voor en tijdens de 

wedstrijden een A5-formaat boekje uit, in totaal zijn er 11 thuiswedstrijden, dus het boekje wordt 11 keer 

uitgedeeld. In het boekje staan gegevens van de spelers/speelsters en de begeleiding van Heren 1 & 

Dames 1, het programma en er zijn pagina's vrijgehouden waar bedrijven een advertentie kunnen 

plaatsen om reclame te maken.  

Wat krijgt de sponsor: 

Ø  Een advertentie in het programmaboekje; 

Ø  Eenmalig een teamfoto; 

Ø  Uitnodiging sponsor borrel 1x per seizoenshelft voor max 2 personen; 

Ø  Logo op facebook pagina Hc Helmond Heren 1; 

Ø  1x per jaar tekst en uitleg over de sponsor op de social media pagina Hc Helmond Heren 1. 

Pakket B: Baseball Jack: 

Het jack zullen zij na iedere wedstrijd en tijdens teamactiviteiten dragen waarop uw logo te zien is. 

 

 



Wat krijgt de sponsor: 

Ø  Logo op alle baseball jacks, te zien tijdens teamactiviteiten, na de wedstrijd en mogelijk in vrijetijd; 

Ø  Logo op facebook pagina van Hc Helmond Heren 1; 

Ø  Eenmalig een teamfoto; 

Ø  1x per jaar tekst en uitleg over de sponsor op de social media pagina Hc Helmond Heren 1. 

Ø  Uitnodiging sponsor borrel 1x per seizoenshelft voor max 2 personen. 

Pakket C: Jassen ballen jongens 

Tijdens iedere thuiswedstrijd zijn er ballenjongens die naast het veld staan. Zij zullen jassen dragen               

waarop uw logo te zien is.  

        

Wat krijgt de sponsor: 

Ø  Logo op de jassen van alle ballenjongens; 

Ø  Logo op facebook pagina van Hc Helmond Heren 1; 

Ø  Eenmalig een teamfoto; 

Ø  1x per jaar tekst en uitleg over de sponsor op de social media pagina Hc Helmond Heren 1; 

Ø  Uitnodiging sponsor borrel 1x per seizoenshelft voor max 2 personen. 

Graag ontvangen we uw logo drukklaar in PDF. 



Pakket D: Totaalpakket 

Combinatie van de 3 pakketten. 

Wat krijgt de sponsor: 

Ø  Hele pagina in het sponsorboekje; 

Ø  1 van de 4 plekken op de rug van de baseball jack; 

Ø  1 van de 6 plekken op de rug van de jassen van de ballenjongens; 

Ø  Logo op facebook pagina van Hc Helmond Heren 1; 

Ø  Eenmalig een teamfoto; 

Ø  1x per jaar tekst en uitleg over de sponsor op de social media pagina Hc Helmond Heren 1; 

Ø  Uitnodiging sponsor borrel 1x per seizoenshelft voor max 2 personen; 

Dames 1  

Pakket A – Kleding (zichtbaar landelijk en online): 

● logo/bedrijfsnaam op na-de-wedstrijd-kleding, de dames dragen deze op wedstrijddagen na 

de wedstrijd, bij teamactiviteiten en in eigen tijd 

● logo op facebookpagina HC Helmond Dames 1 

● regelmatig updateverslag wedstrijd en nieuwtjes 

● eenmalige mailing met teamfoto  

● uitnodiging bezoek wedstrijd incl. drankje (1x per seizoenshelft voor 2 personen)  

● 1x per jaar aandacht via social media HC Helmond Dames 1 (facebook, Instagram) 

Pakket B – Boekje (zichtbaar binnen de club) 

● logo/advertentie in kleur in het programmaboekje van Heren1 & Dames1. Dat boekje wordt door 

de mini's van de week aan de bezoekers van onze thuiswedstrijden uitgedeeld. Ook is het door 

de week in het clubhuis te vinden. 

 

 



         *Voor een meerprijs  

● logo op facebookpagina HC Helmond Dames 1 

● regelmatig updateverslag wedstrijd en nieuwtjes 

● eenmalige mailing met teamfoto 

● uitnodiging bezoek wedstrijd incl. drankje (1x per seizoenshelft voor 2 personen) 

● 1x per jaar aandacht via social media HC Helmond Dames 1 (facebook, instagram) 

Pakket C – Combi; boekje en kleding (zichtbaar landelijk en online) 

● logo/bedrijfsnaam op na-de-wedstrijd-kleding, de dames dragen deze op wedstrijddagen na 

de wedstrijd, bij teamactiviteiten en in eigen tijd 

● halve pagina logo/advertentie in kleur in het programmaboekje van Heren1 & Dames1. 

● logo op facebookpagina HC Helmond Dames  

● regelmatig updateverslag wedstrijd en nieuwtjes 

● eenmalige mailing met teamfoto 

● uitnodiging bezoek wedstrijd incl. drankje (1x per seizoenshelft voor 2 personen) 

● 1x per jaar aandacht via social media HC Helmond Dames 1 (facebook, instagram) 

 Pakket D – Social (zichtbaar online) 

● logo op facebookpagina HC Helmond Dames 1 

● regelmatig updateverslag wedstrijd en nieuwtjes 

● eenmalige mailing met teamfoto 

● uitnodiging bezoek wedstrijd incl. drankje (1x per seizoenshelft voor 2 personen) 

● 1x per jaar aandacht via social media HC Helmond Dames 1 (facebook, instagram) 

Voor interesse of meer informatie kunt u de spelers van Heren 1 of Dames 1 altijd aanspreken of 

contact zoeken via onderstaande e-mailadressen: 

-        Hchelmondheren1@hotmail.com en/of lars_vandeven@Live.nl  (H1) 

-       Hchelmonddames1@gmail.com  en/of Lotte_lc@hotmail.com  (D1) 
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