MHC Rosmalen

SPONSORVISIE MHC ROSMALEN 20/21
ALTIJDTHUIS
MHC Rosmalen is een gezellige familieclub met gezonde ambitie. Een echte vereniging die mensen
met elkaar wil verbinden rondom de hockeysport. Onze clubslogan is #altijdthuis. Bij MHC Rosmalen
kom je thuis, speel je thuis, voel je je thuis en geef je altijd thuis om de ambities van de club mee
waar te maken.
De identiteit van de club is ook de basis voor onze sponsorvisie. Gezelligheid, gezonde ambitie,
toegankelijkheid en verbinden zijn de pijlers onder onze samenwerking met het lokale bedrijfsleven.
Dat alles vanuit onze identiteitsgedachte #altijdthuis, de club als fijne en waardevolle
ontmoetingsplaats voor onze zakelijke relaties
De business club vormt het fundament onder onze sponsorvisie. De doelstelling met onze business
club is om met elkaar zoveel mogelijk waarde te creëren. Meer waarde voor de club in de vorm van
meer sponsoren die we duurzaam met de club verbinden. Maar vooral ook meer waarde voor onze
business clubleden. Die bieden we naast gezelligheid ook volop ruimte voor nieuwe zakelijke
contacten of invulling van andere behoeften, zoals contactmogelijkheden met onze 1.350 leden en
hun gezinnen.
Dat maken we waar door jaarlijks in samenspraak met de leden van de business club activiteiten te
organiseren die ontmoetingen mogelijk maken. Daarnaast hebben we op het platform LinkedIn een
besloten groep waar onze leden elkaar ook dagelijks online kunnen vinden. Om onze leden te
bereiken staan de diverse communicatiekanalen van de club tot onze beschikking: de website, de
digitale nieuwsbrief, de clubapp, de Facebookpagina en het Instagram account van MHC Rosmalen.
Op de volgende pagina zijn onze sponsormogelijkheden te zien. U bent al lid van onze business club
vanaf € 470,00 per jaar. We willen de deelname van ons zakelijk netwerk namelijk voor zoveel
mogelijk ondernemingen mogelijk maken. Staat de door u gewenste optie er niet tussen? We staan
open voor uw creatieve ideeën en kunnen op basis daarvan maatwerk bieden.
Hebt u interesse om deel uit te maken van het snelgroeiende zakelijke netwerk van MHC Rosmalen?
Of wilt u via MHC Rosmalen onze 1.350 leden en hun familieleden bereiken? Neem dan contact op
met onze Business Club commissie via sponsoring@mhcrosmalen.nl. We maken graag kennis met u
en met uw wensen. We hopen u snel te ontmoeten!
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al vanaf € 470,-

Ons arrangement bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•

Lid van onze businessclub
Lid van de LinkedIn groep van onze business club
Narrowcasting in het clubhuis (twee schermen)
Roulerende banner op de homepagina van de website van MHC Rosmalen
Vermelding op de sponsorpagina van de website van MHC Rosmalen
Mogelijkheden om het clubhuis van MHC Rosmalen te gebruiken voor zakelijke events
De prijs van het arrangement hangt af van het veld waarop uw reclamebord zichtbaar is:
hoofdveld (€ 870,00), veld 2 (€ 770,00), veld 3 en 5 (€ 570,00) of veld 4 (€ 470,00), formaat
altijd 305 x 75 cm

XL SPONSOR van MHC ROSMALEN
•
•
•

vanaf € 1.500,-

Zie punten SPONSOR van MHC ROSMALEN
Keuzemogelijkheid op positie van reclamebord hoofdveld*
Extra bord op veld naar keuze (305x75 cm)

XXL SPONSOR van MHC ROSMALEN
•
•
•

vanaf € 3.000,-

Shirtsponsor Heren 1, of
Shirtsponsor Dames 1
Verdere uitstraling als vermeld bij SPONSOR van MHC ROSMALEN

HOOFDSPONSOR MHC ROSMALEN
•
•

vanaf € 12.500,-

Shirtsponsor totale jeugd MHC Rosmalen
Verdere uitstraling als vermeld bij SPONSOR van MHC ROSMALEN

OVERIGE SPONSORMOGELIJKHEDEN:
•

Lidmaatschap Business Club voor teamsponsor

€ 250,-

Hebt u speciale wensen? We staan open voor uw ideeën en het creëren van maatwerk
*) Hoofdsponsors, XXL sponsors, XL sponsors en sponsors en bordsponsors hebben opvolgende
rechten qua plaatskeuze
*) Een overeenkomst heeft de looptijd van meerdere seizoenen, bij voorkeur drie
*) Tarieven zijn incl. productiekosten van bord en opdruk, excl. productiekosten kleding, enz.
*) Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW
Meer info? sponsoring@mhcrosmalen.nl
BUSINESS CLUB COMMISSIE MHC ROSMALEN

