Braxgata a l e a d i n g
Hockey Club since 1981

PAKKETTEN SPONSORING
Een succesverhaal
NIEUWE FORMULES

Het verhaal start
vanuit onze waarden:
F.I.E.R.
Fairplay
Deze gedachte bepaalt ons hockeyspel.
Integriteit
We handelen en beslissen
conform onze waarden waarbij
persoonlijk belang ondergeschikt
is aan team en clubbelang

Sponsorpakket Klein Spandoek Waterveld 3:
Engagement
Lidmaatschap van de club vereist
een breed engagement van alle
leden om mee te helpen de
clubdoelstellingen te realiseren
Respect
We hebben respect voor alle leden
van onze club en al onze
bezoekers. We behandelen de ons
ter beschikking gestelde
materialen en accommodaties met
respect

Sponsoring van
Hockey Club Braxgata
Ambitieus, Familiaal, Sportief
•

Opgericht in 1981

•

1400 leden, top 3 club van België. Elk jaar weer groeiend

•

Hofleverancier voor de Red Panters

•

H1 en D1 in hoogste klasse, hierdoor 3/jaar live op TV Playsports)

•

D1 voor 2e maal kampioen van België ‘15-’16 en ‘16-’17)!

•

Braxgata Hockey Academy zorgt voor 30 nat. jeugd BNT spelers

•

Jaarlijks meer dan 700 deelnemers jeugdkampen

•

Jeugdtornooi met 125 teams en 1200 spelers

•

Top infrastructuur (3 watervelden, Cage, Indoor Hal, Braxhouse)

•

G-Hockey

•

Vele Events (Snert tornooi,

1250 EUR

•

spandoek aan het veld - afmetingen 2.5 m x 1 m (productiekost: 200euro excl. btw)

•

logo op website

•

logo en publiciteit (promoties) op schermen in het clubhuis

•

uitnodiging voor sponsorlunches bij bv. Super Sunday (2 x per jaar)

•

Inclusief jaarlidmaatschap Braxgata Business Club – 6 bijeenkomsten: +750 EUR

Sponsorpakket Klein Spandoek Hoofdveld:

1750EUR

•

spandoek aan het veld - afmetingen 2.5 m x 1 m (productiekost: 200 euro excl. btw)

•

logo op website

•

logo en publiciteit (promoties) op schermen in het clubhuis

•

uitnodiging voor sponsorlunches bij bv. Super Sunday (2 x per jaar)

•

Inclusief jaarlidmaatschap Braxgata Business Club – 6 bijeenkomsten: +750 EUR

Sponsorpakket Groot Spandoek Waterveld 3:

2250 EUR

•

spandoek aan het veld - afmetingen 5 m x 1 m (productiekost: 250 euro excl. btw)

•

logo op website

•

logo en publiciteit (promoties) op schermen in het clubhuis

•

uitnodiging voor sponsorlunches bij bv. Super Sunday (2 x per jaar)

•

Inclusief jaarlidmaatschap Braxgata Business Club – 6 bijeenkomsten: +500 EUR

3000 EUR

Tiroler Cup, Brax Bal, Super Sundays,

Sponsorpakket
Groot Spandoek Hoofdveld:
•

Clinics)

•

spandoek aan het veld - afmetingen 5 m x 1 m (productiekost: 250 euro excl. Btw)

•

logo op website

•

logo en publiciteit (promoties) op schermen in het clubhuis

•

uitnodiging voor sponsorlunches bij bv. Super Sunday (2 x per jaar)

•

Inclusief jaarlidmaatschap Braxgata Business Club – 6 bijeenkomsten: +500 EUR
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Braxgata Hockey Club
Kapelstraat 145
2850 Boom

