
Met wie wilt u gezien worden?

MAAK KENNIS MET ONZE

STANDAARD SPONSORpakketten

oldenzaalse   hockey   club

Bedrijf:

Contactpersoon:

Adres:

Postcode & plaats:

Telefoon / fax:

E-mail:

Website:

Totaalbedrag:

Gegevens invullen

Datum & plaats                    Handtekening

U wordt verzocht dit formulier op te sturen of te mailen naar:

Hockey Club OHC Bully, t.a.v. Sponsorcommissie

Sportlaan 12 | 7576 WV Oldenzaal | e-mail: sponsor@ohcbully.nl

Formaat:  Jaartarief:

1/1 pagina  € 400,-
1/2 pagina  € 200,-
1/4 pagina  € 100,-
1/8 pagina  € 50,-

             ohc Bully Magazine

Opmerking:

1/1 pagina

1/4 pagina

1/2 pagina

1/8 pagina

Advertentie formaten



Grootte: Veld: Jaartarief: Productiekosten:

Reclameborden:

300x75cm  € 250,- € 275,-
600x75cm 2 / 3 € 350,- € 500,-

Sponsordoeken:

250x55cm 1 € 250,- € 100,-
500x55cm 1 € 350,- € 160,-
1000x200cm  € 950,- € 400,-

reclamebord & Sponsordoek

* Overige afmetingen in overleg

 Prijs incl. opmaak (full colour) / transport

 Montage / reiniging door OHC Bully

 Contractduur minimaal 3 jaar

vorm:  Jaartarief:

Website  € 100,-
Vrienden van Bully € 100,-

Vlag / Banieren sponsor In overleg
Bal sponsor  In overleg
Narrowcasting  In overleg

overige sponsorvormen

Oldenzaalse Hockeyclub Bully is op zoek naar 
sponsoren: bedrijven of particulieren die de 
hockeysport een warm hart toedragen en graag 
willen bijdragen aan het succes van deze club.  

OHC Bully is een enthousiaste en innovatieve club 
met meer dan 1.000 leden die in de weekenden voor 
veel publiek zorgen bij de wedstrijden. Maar ook een 
club die maatschappelijk verantwoord ondernemen 
tastbaar in praktijk brengt met zonnepanelen en 
een eigen waterbron waarmee het unieke waterveld 
wordt besproeid. 

Wordt u ook al een beetje enthousiast? 
Ja, sorry, het is besmettelijk.

Misschien zien we u binnenkort wel langs het veld; in 
levende lijve of vertegenwoordigd middels een banner 
of een reclamebord. Hoe dan ook, leuk om u te zien!

MET WIE WILT U GEZIEN WORDEN?

oldenzaalse   hockey   club

www.ohcbully.nl

(eenmalig)


