Voorschoten

2019/2020

MHC FORESCATE
WORD SPONSOR !

Rabobank

Hoofdsponsor sinds 2008,
samen sterk in hockey voor
iedereen en onze maatschappelijke rol.

Waarom sponsor worden van MHC Forescate?

MHC Forescate is een hockeyvereniging, voor inwoners van Voorschoten
en omgeving. De vereniging is een sociale ontmoetingsplaats voor jong
en oud.
Sportsponsoring is een uitstekende
mogelijkheid om op een sportieve
manier de naamsbekendheid van uw
bedrijf te vergroten. MHC Forescate
is een bindende factor in de dorpsgemeenschap en hecht ook belang aan
maatschappelijk bij te dragen aan haar
omgeving. De sponsoren maken dit
mede mogelijk.

Door de sponsoring van MHC Forescate verbinden sponsoren zich aan een
van de grotere clubs in de regio. Circa 1350 leden hockeyen iedere week
meermaals op het complex en daarbij
bezoeken zo’n 70.000 unieke bezoekers per jaar MHC Forescate tijdens
wedstrijddagen en bij andere sportieve
activiteiten. Sponsoren krijgen zo met
hun bijdrage zowel lokaal als regionaal
bereik.

Intersport

Hoofdsponsor sinds 2008,
onze partner voor kleding,
sticks en meer zodat we tiptop het veld op gaan.

Wij zijn op zoek naar een
derde hoofdsponsor!

mei 2019

sponsoring@mhcforescate.nl

SPONSOR OPTIES
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BORD SPONSORING

KLEIN BORD SPONSORING

WEBSITE / APP

Vanaf €400,00 per jaar, met een
contract duur van 3 jaar. De tarieven
zijn afhankelijk van de locatie van
het bord, zie hiervoor appendix 1

Goed zichtbaar gesitueerd tussen
het Forescate clubgebouw, veld 1 en
het terras met afmetingen van:
30 x 20 cm (l x h)

Uw banner linkt door naar de site
van uw keuze. Gedurende het seizoen kunt u deze link één keer laten
aanpassen

A: € 750 | B: € 500 | C: € 400

€ 250

€ 350

(p.j. exclusief materialen)

(p.j. exclusief materialen)

(p.j. exclusief opmaak)

4

5

BEELDSCHERMEN

FORESCATE MAGAZINE

Uw advertentie rouleert met clubinformatie en advertenties van andere adverteerders. Uw advertentie
wordt full screen vertoond.

Periodiek verschijnt het Forescate
magazine met verschillende mogelijkheden tot adverteren, van 1/1
pagina to 1/4.

€ 350

Tarieven op aanvraag

(p.j. exclusief opmaak)

Wat is sponsoring eigenlijk?
Sponsoring is een overeenkomst waarbij de ene partij, de
sponsor, geld en/of geld te waarderen prestaties levert,
waartegenover de andere partij, de gesponsorde, communicatie mogelijkheden en/of andere door de sponsor gewenste tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiend uit
de overeengekomen sponsoring. Forescate voert een actief
beleid m.b.t. het aantrekken van sponsoren waarbij een
aantal sponsoruitingen valt te onderscheiden:

* Uitingen op het Forescate complex:

reclamebord-, doek-sponsoring, vlaggen, middelen

* Advertentiesponsoring:

via de website, app of tv schermen clubhuis, magazine

* Teamsponsoring:
kleding, middelen

* Activiteiten sponsoring:

catering, middelen, clinic’s, e.d.

* Maatwerk / overig:
gadgets, e.d.

SPONSOR OPTIES
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SHIRT SPONSORING

UIT-SHIRT

TRAININGSPAKKEN

Een pakket met team-shirts, plus
keepershirt.
Minimale contractduur 2 jaar.

Een pakket met uit-shirts.
Minimale contractduur 2 jaar.

Een pakket trainingspakken en
coachjassen.
Minimale contractduur 2 jaar.

Dames1 / Heren1
€ 750
Selectieteams A, B, C € 250
Overige teams
€ 150

Dames1 / Heren1
€ 250
Selectieteams A, B, C € 100
Overige teams
€ 75

Dames1 / Heren1
€ 500
Selectieteams A, B, C € 250
Overige teams
€ 150

(p.j. exclusief kleding*)

(p.j. exclusief kleding*)

(p.j. exclusief kleding*)

9

10

TEAM COMPLEET

EIGEN VEST OF SWEATER

Sponsor verzorgt de complete
outfit (combi 6+7+8).
Minimale contractduur 2 jaar.

Een eigen teamvest of sweater met
bedrukking van sponsor-naam is
ook mogelijk. Wel vragen we voor
deze sponsoruiting een bijdrage
voor ons trainingsmateriaal.

Dames1 / Heren1
€ 900
Selectieteams A, B, C € 400
Overige teams
€ 250
(p.j. exclusief kleding*)

*prijzen kleding zie appendix 2

Hoe word ik
sponsor?
Heel eenvoudig, neem contact op met de sponsorcommissie via sponsoring@mhcforescate.nl, laat uw
contact informatie achter en de sponsor optie van
uw keuze. Natuurlijk kunnen we op verzoek altijd een
custom pakket samenstellen.

Zonder MHCF logo
Met MHCF logo

€ 75
€ 150

(p.j. exclusief kleding*)

VRAGEN OVER SPONSORKLEDING
email: kleding@mhcforescate.nl

BESTEL PROCES
* Alle kleding wordt besteld via de sponsorcommissie,
* Aanleveren van logo’s in *.eps, gelijktijdig aanleveren van aantallen en maatvoering,
* Bestelling vindt plaats na betaling,
* Kleding dient afgehaald te worden bij de kleding
commissie,
* Kleding wordt einde seizoen ingenomen en begin
volgend seizoen opnieuw uitgegeven.

SPONSOR OPTIES
TEAM SPONSORING
MHC Forescate biedt teams standaardmogelijkheden om trainingspak, clubshirt of uit-shirt te
laten sponsoren.
Wanneer een sponsor een team wil
sponsoren met kleding (waaronder
naast het standaardtenue ook sweaters, trainingsjacks, vesten, etc.) met
het MHC Forescate logo of vermelding van de clubnaam, dan zijn er
nadrukkelijk regels van toepassing.
De sponsor en sponsorcommissie
maken hierover afspraken, conform
de regels van de KNHB. MHC Forescate heeft als beleid dat een teamsponsor naast sponsoring van een
team ook een prestatie naar de vereniging levert. Zodat de sponsoring
ten goede komt aan alle leden.

MHC Forescate biedt teams standaard mogelijkheden om het trainingspak, clubshirt of uitshirt te
laten sponsoren. Op het clubshirt
mag de bedrijfsnaam van de sponsor (met logo) alleen op de voorkant van het shirt worden vermeld
conform de regels die de KNHB aan
shirtsponsoring stelt.
MHC Forescate biedt teams standaard mogelijkheden om het trainingspak, clubshirt of uitshirt te laten sponsoren.

Op het trainingspak kunnen, eventueel, meerdere bedrijfsnamen
worden vermeld van meerdere
sponsoren. In de hockeywereld is
het gebruikelijk om in tenue en trainingspak naar wedstrijden te gaan,
zodat de sponsor verzekerd is van
veel aandacht. Ook wordt er een
ingelijste clubfoto van het team in
tweevoud gemaakt. Eén exemplaar
komt in het clubhuis te hangen en
de sponsor krijgt ook één exemplaar
aangeboden.
De sponsorovereenkomst geldt voor
minmaal twee seizoenen. De shirts,
trainingspakken en coachjassen krijgen de speelsters/coaches in bruikleen.

Sponsor en vereniging
moeten elkaar versterken
In het belang van de vereniging, haar leden en de sponsoren stelt Forescate de volgende criteria aan haar sponsoren:
*
*
*
*

Reclame van gerenommeerde, bonaﬁde ondernemingen;
Reclame niet strijdig met goede zeden dan wel regelgeving vanuit de overheid / KNHB;
Reclame passend in de sfeer van een sportvereniging en een positief imago bevorderend;
Geen belangen verstrengeling.

APPENDIX 1
Overzicht locaties borden

Materiaal en prijzen borden
(indicatief)

Borden Normaal

300 x 75 cm, materiaal dibond (aluminium)
Prijs indicatie vanaf € 185,- ex. btw éénmalig.

Borden Klein

30 x 20 cm materiaal dibond (aluminium)
Prijs indicatie vanaf € 25,- ex. btw éénmalig.

A
B
C

Voor opmaak dient sponsor zelf contact op te nemen
met:
RoyalPrint
Industrieweg 25
2254 AE Voorschoten
T: 071 - 56 21 333
E: info@royalprint.nl

APPENDIX 2
Kleding opties en prijzen (indicatief)

KLEDING

stukprijs

competitie wedstrijdshirt
broekje/rokje wedstrijdtenue
broekje/rokje wedstrijdtenue jeugd
sokken
trainingsjack
trainingsbroek
competitie uitshirt
teamvesten
teamvesten junioren

€ 39,99
€ 39,99
€ 29,99
€ 12,99
€ 54,99
€ 49,99
€ 39,99
€ 59,99
€ 49,99

BEDRUKKING
sponsorlogo rugzijde
nummers klein jasje, p.st.
nummers klein broek, p.st.
clublogo borst

logo opdruk
p.st.
€ 7,50
€ 2,00
€ 2,00
€ 3,50

INDICATIE PAKKETKOSTEN

prijzen

pakket 6 - shirtsposor
pakket 7 - uit-shirt
pakket 8 - trainingspakken
pakket 9 - team compleet
pakket 10 - teamvesten

€ 900
€ 800
€ 1.800
€ 3.300
€ 1.400

Vragen over sponsorkleding?
email: kleding@mhcforescate.nl

logo opdruk
p.st.
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
n.v.t.
€ 7,50
n.v.t.
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50

rugnr.
opdruk p.st.
€ 5,00
€ 4,00
€ 4,00
n.v.t.
€ 4,00
€ 4,00
€ 5,00
n.v.t.
n.v.t.

korting

aantal

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

17
17
17
17
17
17
17
17
15

