Beste (nieuwe) sponsor van SCHC,

Wilt u met uw bedrijf op de rug bij Heren 1 of op de mouw bij
Dames 1? Dit is uw kans!
Met een inleg van € 500,-* dingt u mee naar deze unieke kans om rugsponsor van Heren 1 of
mouwsponsor van Dames 1 te worden. Voor een bedrag van € 850,-* maakt u tevens kans op
een 3 meter bord bij veld 2 of 3. De minimale waarde van de rugpositie is € 12.500,-!
De trekking start wanneer we 25 sponsors per team hebben gevonden… het liefst zo snel
mogelijk, zodat we alles nog voor de start van het nieuwe seizoen kunnen regelen.
Er is echter wel een kanttekening: zolang er geen 25 sponsors worden gevonden voor een team
zal de inleg ter beschikking komen van het team... De trekkingen worden gedaan door een
notaris.

Als u wint, wat krijgt u er dan voor terug?
1. De winnaar is een seizoen lang zichtbaar op het shirt van H1 en/of D1.
2. 	Er komt een borrel rondom de trekking van de nieuwe sponsor. Mocht een borrel in
verband met alle Coronamaatregelen nog niet mogelijk zijn dan zullen we de nieuwe
sponsor online bekend maken.
3. Deelname aan de team clinic voor twee personen aan het einde van het seizoen.
4. 	Borrel tweede seizoenhelft op het sponsordeck.
5. Naam sponsor op het sponsorbord in het clubhuis.
6. Bedrijfsnaam op de sponsor backdrop bij Dames 1.
7. 	Een seizoen lang zichtbaarheid op TV, Youtube en social media kanalen van SCHC,
Hockey.nl en de NOS.
De clinic en borrel vinden ongeacht het behaald aantal sponsoren, plaats.

Vul het formulier zo snel mogelijk in, zodat u alle wedstrijden zichtbaar bent!
Hoe doet u mee: vul onderstaande velden en stuur deze
ingevuld terug naar de afzender.

Voor en achternaam _________________________________________________________
Bedrijfsnaam

_________________________________________________________

Adres

_________________________________________________________

Welke optie(s):

Heren 1

rugsponsor en 3m bord

		

Dames 1

mouwsponsor en 3m bord

*Deze prijs is exclusief BTW

