Loop jij samen met je teamgenoten in
de nieuwe VICTORIA clublijn van
The Indian Maharadja.

HV VICTORIA CLUBLIJN

Voor meer informatie over sponsoruitingen of het plaatsen van een
bestelling kun je contact op nemen met DAKA > teamwear@daka.nl

IM Jacket Poly Terry Black

> Senior € 65,- > Junior € 60,-

IM Poly Terry Sweater

> Senior € 50,- > Junior € 45,-

IM Tech Hooded Black

> Senior € 50,- > Junior € 45,-

IM Pant Poly Terry Black

> Senior € 50,- > Junior € 40,-

IM Tech Pant Black

> Senior € 50,- > Junior € 40,-

HV VICTORIA CLUBLIJN

In deze flyer laten we graag zien wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot
sponsoring van een compleet hockey team. Het leuke aan sponsoring van een
compleet team is dat het er natuurlijk mooi en professioneel uit ziet, maar ook dat
uw bedrijfsnaam zichtbaar wordt op andere clubs. Om de sponsoring van teams in
goede banen te leiden hebben we deze flyer met richtlijnen opgesteld.
HV Victoria wil graag dat de club herkenbaar naar buiten treedt en dat de kleding
van teams eenduidig is. Sponsors hebben de mogelijkheid om hockeyattributen
zoals trainingspakken of wedstrijdshirts aan een elftal ter beschikking te stellen
en deze te voorzien van een bedrijfsnaam en/of -logo van een sponsor. HV Victoria is eigenaar
van het beeld- en woordmerk en daar zijn we trots op. We hebben met onze hoofd sponsor
Daka afgesproken, dat het gebruik van naam en logo van de club alleen is toegestaan op artikelen
uit de officiële The Indian Maharadja collectie en die gekocht worden via Daka. We hebben de
volgende mogelijkheden voor teamsponsoring:
1. Sponsoring met sponsoruiting en zonder Victoria logo
Het doel van deze sponsoring is vooral gericht dat het team zich buiten het veld als eenheid presenteert. Bij deze vorm
van sponsoring kan gedacht worden aan trainingspakken, sporttassen, sweaters, hoodies, vesten, e.d.
Voorwaarden:
De kledingkeuze is vrij, maar The Indian Maharadja en Daka zijn belangrijke sponsoren van Victoria en hebben interessante deals voor je, meer info verkrijgbaar via teamwear@daka.nl. Deze vorm van sponsoring hoeft niet vooraf gemeld
te worden aan de sponsorcommissie. De sponsor draagt de kosten van de kleding, inclusief de gewenste bedrukking.
2. Sponsoring met HV Victoria-logo, maar zonder sponsoruiting
Het doel van deze sponsoring is vooral gericht dat het team zich buiten het veld als eenheid presenteert. Bij deze vorm
van sponsoring kan gedacht worden aan trainingspakken, sporttassen, sweaters, hoodies, vesten, e.d.
Voorwaarden:
Keuze is uit de The Indian Maharadja / Victoria collectie en verkrijgbaar bij DAKA, meer info via teamwear@daka.nl
De sponsoring dient vooraf gemeld te worden aan de sponsorcommissie. De sponsor draagt de kosten van de kleding,
inclusief de gewenste bedrukking.
3. Sponsoring met HV Victoria-logo en sponsoruiting
Het doel van deze sponsoring is dat het team zich buiten het veld als eenheid presenteert, waarbij de sponsor(s) gebruik
maakt/maken van de mogelijkheid om hun het bedrijf onder de aandacht te brengen van team, ouders, leden en
bezoekers. Bij deze vorm van sponsoring kan gedacht worden aan trainingspakken, sporttassen, sweaters, hoodies,
vesten, wedstrijdshirts e.d.
Voorwaarden:
Keuze uit de The Indian Maharadja / Victoria collectie en verkrijgbaar bij DAKA, meer info via teamwear@daka.nl.
De sponsoring dient vooraf gemeld te worden aan de sponsorcommissie. De bedrukking van de sponsoruiting(en)
wordt afgestemd met de sponsorcommissie. De sponsor draagt de kosten van de kleding inclusief de gewenste
bedrukking. De sponsor stelt jaarlijks met de sponsorcommissie vast welk team(s) de kleding zal dragen.
Teamsponsoring van kleding, voorzien van merk- of bedrijfslogo’s, is alleen mogelijk indien de sponsor ook een sponsorbijdrage afdraagt aan de vereniging. Deze bijkomende kosten zijn voor een sponsor € 150,- (excl. btw) per team per
seizoen voor commerciële uitingen op alle artikelen m.u.v. het wedstrijdshirt.
Sponsoren en partners van de club en leden van Stichting Vrienden HV Victoria betalen voor teamsponsoring geen
extra bijdrage aan de club. Voor sponsoring van het wedstrijdshirt geldt een andere clubafdracht. Neem hiervoor
contact op met> de sponsorcommissie via: sponsorcommissie@hvvictoria.nl

