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Een van de doelstellingen van IJshockey-
club Yeti’s Breda is om de drempel om
te starten met ijshockey zo laag mogelijk
te houden. Hiernaast is het doel om de
sport financieel aantrekkelijk te houden
voor alle leeftijden en dus zoveel mogelijk
tegemoet te komen in de eerste aanschaf
van bijvoorbeeld uitrustingsstukken,
maar ook om leden vast te houden.

Een deel van deze uitgaven brengen
de leden op middels de contributie die
zij betalen. Echter, voor een groot deel
zijn de Yeti’s Breda afhankelijk van
de financiële bijdrage van business
partners en extra inzet van vrijwilligers.

Willen we de ijshockeysport in Breda
en omgeving meer bekendheid geven
door een eerste team als vlaggenschip
voor de club te laten uitkomen op het
hoogte niveau van Nederland. Om dit
mogelijk te maken zijn wij afhankelijk
van business partners.

De ijsbaan in Breda heeft meer dan
10 verenigingen met over de 1000 leden.
Men trekt jaarlijks zo’n 125.000 à 200.000

bezoekers tijdens het ijsseizoen en
hiernaast worden er nog zo’n 10 grotere
evenementen georganiseerd in het
ijscentrum buiten het seizoen om. In de
nabijheid zijn ook verschillende andere
sporten en organisaties te vinden als
de Funzone, zwembad de Wisselaar en
binnenkort ook het Topsportcentrum.

Mede hierdoor is het voor u als (lokale)
business partner interessant om uw
naam te verbinden aan Yeti’s Breda

In deze menukaart leest u meer over
onze partnermogelijkheden. Door u te
verbinden aan Yeti’s Breda verbindt u
zich aan een ijshockeyclub die de sport
een warm hart toedraagt en een club
die al haar partners betrokken houdt
en extra aandacht geeft.

Enthousiast geworden?
Graag nodigen wij u persoonlijk uit om
de partnermogelijkheden te bespreken.

Namens het bestuur,
Yeti’s Breda

Er komt bij ijshockey veel kijken - iedere ijshockeyer heeft een eigen
uitrusting nodig en daarnaast moet de vereniging zorgen voor zaken
als ijstijd, trainers, scheidsrechters, wedstrijdshirts en kousen, pucks
en andere trainingsmaterialen. Dit alles bij elkaar maakt ijshockey
een dure sport.
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Als platinum partner krijgt u de volgende exposure:

Uw bedrijfslogo op alle wedstrijdshirts
Prominente vermelding van uw reclame en/of logo in de header van de website
Reclamebord op de boarding, 4 posities
IJsreclame, 1 positie
Naamsvermelding op alle officiële club correspondentie

PRIJS: PLATINUM PARTNER € 5.000,-* | MINIMALE AFNAME: 3 SEIZOENEN

Als gouden partner krijgt u de volgende exposure:

Uw bedrijfslogo op alle wedstrijdshirts
Reclamebord op de boarding, 2 posities
Prominente vermelding uw logo op de website
Naamsvermelding op alle officiële club correspondentie

PRIJS: GOUD PARTNER € 3.000,-* | MINIMALE AFNAME: 3 SEIZOENEN

Als zilveren partner krijgt u de volgende exposure:

Uw bedrijfslogo op alle wedstrijdshirts
Reclamebord op de boarding, 2 posities
Prominente vermelding uw logo op de website

PRIJS: ZILVER PARTNER € 2.000,-* | MINIMALE AFNAME: 3 SEIZOENEN

Als bronzen partner krijgt u de volgende exposure:

Uw bedrijfslogo op alle wedstrijdshirts
Prominente vermelding uw logo op de website

PRIJS: BRONS PARTNER € 1.500,-* | MINIMALE AFNAME: 3 SEIZOENEN

Het is ook mogelijk om zelf een pakket samen te stellen. Hiernaast krijgt u als
partner extra opties als u een nieuwe partner binnenbrengt.

* Inclusief aanmaakkosten en per seizoen

PARTNER
PAKKETTEN
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OP DE BOARDING
Uw bedrijfsreclame is het gehele jaar zichtbaar. Een positie op de boarding heeft
een afmeting van ongeveer 0,99 x 2,85 / 3,00 meter. Op het plexiglas boven de
dichte boarding is een smalle strook beschikbaar (ca. 20 cm hoog). Hier wordt de
reclame getoond over meerdere vakken.

PRIJS: BOARDING € 500,-** | GLAS STROOK BOVEN BOARDING € 500,-** (PER 10M)

OP HET IJS
U kunt kiezen voor vier posities op de ijsvloer. Het logo van uw bedrijf staat
weergegeven op het ijs en is dus vanuit elke hoek goed zichtbaar. Uw logo is
zichtbaar gedurende het gehele ijsseizoen. Een positie heeft een maximale
afmeting van ongeveer 4,00 x 4,00 meter.

PRIJS: € 500,-** PER LOGO

TUSSENBOARDING
Bij reclame op de tussenboarding heeft u keuze uit verschillende posities. Uw
bedrijfsreclame wordt vertoond tijdens de ijshockeywedstrijden van de jongste
jeugd (ca. 10/20 keer per seizoen) en alle clinics. Een positie heeft een afmeting
van ongeveer 0,40 x 1,00 / 2,00 meter.

PRIJS: TUSSENBOARDING € 250,-** PER LOGO

** Inclusief aanmaakkosten per positie en per seizoen

UW BEDRIJF
HET HELE JAAR
ZICHTBAAR!
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COVERPANTS
Als coverpants sponsor komt uw bedrijfslogo op de coverpants (1 van de 4 posities).
Een coverpants is een overbroek welke door een speler over zijn bescherming wordt
gedragen zodat het gehele team eenzelfde uitstraling heeft. Naast uw logo op de
coverpants wordt u ook vermeld op onze website & socials.

PRIJS (PER TEAM): 1 POSITIE € 1.000,-

MATERIAALPARTNER
Als materiaalpartner draagt u bij aan de ontwikkeling van de spelers door de aanschaf
van goed materiaal. Een vast bedrag gaat naar de club en materiaal wordt door u
aangeschaft. Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden, denk aan pucks, bidons,
tassen, goalie gear, sticks, trainingsmateriaal etc. Uw bedrijfslogo wordt vermeld op
onze website. Het materiaal wordt eigendom van Yeti’s Breda.

PRIJS: IN OVERLEG

KLEDINGPARTNER
Kledingpartner voor een team of voor alle teams? Een vast bedrag gaat naar
de club en de kleding wordt door u aangeschaft. Hierbij zijn er verschillende mogelijk-
heden, denk aan trainingspakken, truien, jassen, shorts, etc. De kleding wordt eigen-
dom van de leden.

PRIJS: IN OVERLEG

CLUB VAN 50
Als lid van de Club van 50 wordt u vermeld op de Club van 50 pagina op onze website
alsmede op het Club van 50 bord in de kantine op de ijsbaan in de Breda.

PRIJS: € 50,- (PER JAAR)

LID/SPONSOR FACTUUR
Door het aanvragen van een sponsor factuur (20% van de contributie) komt u ook
bij van de Club van 50, wordt u vermeld op de Club van 50 pagina op onze website
alsmede op het Club van 50 bord in de kantine op de ijsbaan in de Breda.

PRIJS: € 50,- (PER JAAR)

CLINIC
Wij geven ook clinics voor privé groepen en bedrijven.

PRIJS: € 39,50 (PER PESOON)
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CONTACT OPNEMEN
In de partnermenukaart treft u de mogelijkheden
die wij een partner kunnen bieden. Wij gaan
graag met u in gesprek om op basis van uw en
onze doelstellingen het optimale partnerpakket
voor u samen te stellen. Ook kunnen wij u dan
onze toekomstplannen en visie toelichten.

Neem voor meer informatie of het maken van
een afspraak contact met ons op.

technischezaken@ijshockeyclub-yetis.nl
+31(0)6 4145 0911 (Menno Cleton)

ijshockeyclub-yetis.nl

DESIGN: MADEBYTOPS / BREDA
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ijshockeyclub-yetis.nl


