HCN Naarden
Sponsoring 2020-2021

Wil jij HC Naarden aankomend jaar steunen met een sponsoring pakket op maat of met een golden deal?
Mede door jouw bijdrage kan HC Naarden haar topsport én breedtesport verder uitbreiden en is er ruimte voor
de ontwikkeling van het jeugdplan, vanuit de HC Naarden Hockey Academy.

Sponsoring is hard nodig
De oprichting van de nieuwe Hockey Academy voor alle
jeugdspelers van onze club, en onze ambities voor Dames
1 in de eerste klasse en Heren 1 in de overgangsklasse,
vragen om groei van de sponsoring inkomsten. Wij zoeken
partners die ons helpen innoveren op het gebied van
training en coaching, het onderhoud van de velden en de
accommodatie.
What’s in it for me?
De (online en offline) advertentie-mogelijkheden verhogen
de naamsbekendheid van jouw bedrijf en brengen
doorgaans nieuwe leads. De kwaliteit van het netwerk
van HC Naarden is namelijk heel goed. Veel directieleden
van grote bedrijven, DGA’s van middelgrote bedrijven en
bijzondere ondernemers zijn actief op onze club. Zij zijn
voor jou nu direct benaderbaar.
Bereik
HC Naarden is een hechte familieclub van bijna 2000 leden,
waarvan circa 1300 jeugdleden in de leeftijd van 6-18 jaar
(die spelen in ongeveer 60 teams in de provincies NoordHolland en Utrecht). Vergeet niet de circa 180 trimleden
en de 18 seniorenteams die wekelijks actief zijn in
wedstrijdverband. Met vijf velden, een prachtig verbouwd
clubhuis met balkon dat plaats biedt aan 150 gasten en
een professionele vergaderruimte verwelkomen wij jouw
organisatie graag als sponsor dit seizoen.

Sponsoring mogelijkheden
In de onderstaande proposities kun je je persoonlijke
keuze maken uit het menu van sponsor thema’s. Ook zijn
wij ‘in’ voor jouw ludieke en unieke sponsoridee, naaste
de standaard mogelijkheden, dat wij samen kunnen
vormgeven.
HC Naarden Ledenwijzer
De jaarlijkse Ledenwijzer geeft een prachtig beeld van
onze Hockeyclub en geeft informatie over alle hockeyteams en onze leden. Een hele pagina advertentie is € 550,
de binnenkant boeklegger voorkant en achterkant kosten
elk € 1.000.
Reclameborden
Een bord van 3 meter hangt voor € 550 op jouw veld
naar keuze. Voor drie reclameborden is dit € 1.500. Op
veld 5 werken we met zeilen, waarvan de productie
kosten aanzienlijk lager zijn. Business Clubleden hebben
exclusiviteit voor zichtbaarheid op veld 1.
Dug-outs
Voor het aankomende seizoen hangt een transparante
sticker naar jouw keuze voor € 975 op een dug out.

Teamsponsoring jeugd en senioren
Trainingspakken, truien en shirts voor € 300, exclusief
productiekosten van de kleding, voor breedte teams en
senioren. Voor lijnteams geldt een bedrag van € 600. Voor
de sponsoring van alle lijnteampakken maken wij graag
een voorstel op maat.

Menukaart sponsoring 2020-2021
Dames 1 en Heren 1
Aan Dames 1 en Heren 1 kunnen sponsoren zich
verbinden voor een pakket op maat. De sponsoring
kan bijvoorbeeld bestaan uit social media, shirts van de
ballenkinderen. Daarnaast is de boardroom toegankelijk
voor vergaderingen en wordt een clinic met H1 en D1
spelers naar behoefte georganiseerd.

Laura Beumer van Dutch Garden over het nieuwe
sponsorcontract:
“Wij wilden graag een lokale club sponsoren, en het voelt
heel goed dat wij de club kunnen voorzien van prachtige
WolfWood tuinmeubelen. Wij zijn trots dat veld 5 Dutch
Garden veld is geworden en hopen dat iedereen hier veel
plezier aan beleeft.”

Lokaal sponsor pakket
Voor lokale bedrijven en middenstand bieden wij
maatwerk. Als je jouw product of dienst wil promoten en
het netwerk niet direct van belang is bieden wij je met
een reclamebord, vermelding op de website en een halve
pagina in de ledenwijzer voor € 875 een speciaal pakket.

Evenementen
Voor het trim hockeytoernooi, het seniorenfeest, het
familietoernooi, het Gooise Jeugdhockey Kampioenschap,
het B-toernooi en andere evenementen maken wij graag
met jou op korte termijn een maatwerk afspraak.

Nieuwe zaalhockey blaashal seizoen 2021-2022
Verbind nu alvast jouw naam aan de winter dome, die
volgend seizoen duurzaam wordt ontwikkeld door onze
eigen club. Dit kan uiteraard niet zonder enthousiaste
sponsoren. Wees er als eerste bij en verzeker je toekomst,
ook in het winter seizoen.

Bijna 2800 (oud)leden en geïnteresseerden ontvangen de
nieuwsbrief. Bijna de helft opent deze maandelijks.

Diversen
Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden om jouw
bedrijf op een bijzondere wijze te presenteren. Voor bidons,
ballen, sticktassen, dekens en sponsoring in natura maken
we afspraken op maat.
Graag denken wij mee om jouw bedrijf of merk zichtbaar
te maken via HC Naarden en staan wij open voor diverse
mogelijkheden. Mail de sponsorcommissie voor een
samenwerking sponsoring@hcnaarden.nl of bel
Marjolein op 0651427989.

