Beste vrienden/familie/kennissen van HCHW dames 1,
Voor het nieuwe hockeyseizoen (2019-2020) introduceren wij de ‘’Vrienden van Dames 1’’. Dit biedt
u de mogelijkheid om voor een klein bedrag ons team te sponsoren en daar krijgt u veel voor terug!
Het ‘’Vrienden van Dames 1’’ concept is als volgt; wij zullen een trui gaan indelen op basis van 5
opdruk mogelijkheden die u hieronder kunt vinden. De truien worden gedragen voor en na de
wedstrijd van dames 1 om zo meer publiciteit voor u of uw bedrijf te maken. Dit zijn maar liefst 24
zondagen dat uw naam zal stralen op onze trui. Dat is niet alles, wij zullen u of uw bedrijf ook in de
spotlight zetten via onze social media kanalen door foto’s en of filmpjes te plaatsen.
Met uw sponsoring zullen wij het teamweekend, teambuilding activiteiten en clinics voor de jongste
jeugd gaan organiseren. Kortom een leuke bijdrage voor Dames 1 en veel plezier voor de jongste
jeugd van HC Hoeksche waard.
Wat is er mogelijk?
1.
2.
3.
4.
5.

Tekst op de rug (Maximaal 25 karakters)
Logo op de rug:
Logo op de mouw:
Logo op de voorkant:
Groot logo op de voorkant:

€ 25
€ 50
€ 75
€ 100
€ 300

Uiteraard zijn hogere bedragen ook mogelijk! LET OP: vol = vol! Het kan zijn dat de door u gekozen
plek van logo of tekst al vergeven is. Wees er daarom snel bij!
Mocht u interesse hebben, dan kunt u het onderstaande formulier invullen en inleveren bij een van
de spelers of stafleden van Dames 1. Digitaal versturen kan ook. Het mailadres hiervoor is:
dauphine.roos@icloud.com
Er zal dan contact met u worden opgenomen. Bedankt voor uw support!

HC Hoeksche Waard Dames 1:
Naam:_____________________________________________________________________________
Adres:_____________________________________________________________________________
Postcode/plaats:____________________________________________________________________
Mobiel:__________________________________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________________
Ik wil een logo / ik wil de volgende tekst op mijn shirt: (doorstrepen wat niet van toepassing is)
__________________________________________________________________________________
Uw logo mag in PDF of EPS worden bijgevoegd aan uw inleverstrookje, als u het digitaal inleverd kunt
u deze direct toevoegen! Wanneer u het inleverstrookje hard copy inleverd ontvangen wij alsnog
graag het logo digitaal, u kunt mailen naar dauphine.roos@icloud.com
Ik kies voor optie 1, 2, 3, 4, 5 (omcirkel uw keuze)
Ik betaal contant/via de bank; Indien u voor bank kiest ontvangt u een ‘’Tikkie’’ via whatsapp van
Dauphine Roos.

