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Een vereniging waar sportiviteit en  
gezelligheid de basis zijn  
voor een gezonde toekomst.



Hockeyclub
HC Delta Venlo
HC Delta Venlo is in 2020 ontstaan uit de fusie van de drie  

Venlose hockeyverenigingen. Een vereniging waar  

sportiviteit en gezelligheid de basis zijn voor een gezonde toe-

komst.  Bij HC Delta Venlo willen wij graag investeren in optimale  

condities voor een fantastisch eindresultaat. Een slagvaar- 

dige ondernemer zal deze visie (h)erkennen en daarom  

spelen wij u de bal toe.

HC Delta Venlo heeft een actieve businessclub waar het  

regionale bedrijfsleven uitstekend vertegenwoordigd is en 

zich al jaren thuis voelt. In deze brochure treft u diverse spon-

sormogelijkheden aan. Mogen wij u verwelkomen als actieve 

medespeler in ons team? Businessclub HC Delta Venlo gaat 

samen met u voor de overwinning.



Businessclub

Businessclub HC Delta Venlo is een dynamis-

che club voor ondernemers. ‘Business to Busi-

ness’ is het sleutelwoord. U ontmoet mensen 

die houden van (top)sport, maar ook van  

resultaatgericht ondernemen, met de nadruk op  

sportiviteit en gezelligheid.

Businessclub  HC Delta Venlo  organiseert   netwerk 

evenementen waar u in een plezierige en 

ongedwongen sfeer in contact  kunt komen met 

collega ondernemers.

Club van 2020

U kunt een keuze maken uit een van de  

volgende sponsorpakketten; Vrienden van

HC Delta Venlo, Businessclub en Club van 2020.  

De sponsorpakketten zijn te combineren met 

bordsponsering en kledingsponsoring.

Zie het overzicht van de sponsorpakketten voor 

meer informatie.



evenementen waar u in een plezierige en  
ongedwongen sfeer in contact  kunt komen  
met collega ondernemers.



Boarding

Bordreclame is een geschikt medium om 

telkens weer onder de aandacht te komen 

van de vele bezoekers bij de Hockeyclub Delta  

Venlo. 

De ruim 1700   leden en de  trouwe grote  achter-

ban van HC Delta Venlo bezoekers op sportpark  

Vrijenbroek zullen wekelijks ‘oogcontact’  

maken met uw bedrijfsnaam of logo. Niet alleen 

bij de wedstrijden, maar natuurlijk ook bij de  

dagelijkse trainingen en bij diverse activiteiten 

die bij HC Delta Venlo plaatsvinden.

Banner

Dagelijks bezoeken vele leden, gasten en  

andere geïnteresseerden de website van de 

Hockeyclub HC Delta Venlo. Middels een con-

stant roterend systeem komt uw bedrijf opval-

lend in beeld. Eén klik op uw banner en de

bezoeker wordt direct doorgelinkt naar uw  

eigen website.



Reclame is 
een geschikt 
medium om 
telkens weer 
onder de 
aandacht te 
komen.



Sponsorpakketten 
HC Delta Venlo

€ 1500,- Businessclub

€ 3000,- Club van 2020

€ 750,- Vriend van HC Delta Venlo

Boetegewoene binnenzitting entreebewijzen

Naamsvermelding sponsorbord

Narrowcasting

Logo op openingspagina

Geen exposurekosten bij kledingsponsoring *

Reclamebord op hoofdveld **

Korting reclamebord 50% 50%

-

Speciale sponsorbijeenkomst

B
u

si
n

es
sc

lu
b

C
lu

b
 v

an
 2

0
20

Businessmeetings 1 x per jaar 3-4 per jaar 3-4 per jaar
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Exposure bordsponsoring

Bord klein (300 x 60 cm) 
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Bord groot (500 x 60 cm) 

A
 lo

ca
ti

e

Exposure kledingsponsoring
U heeft de mogelijkheid om een team aan te kleden met hierop de naam van uw bedrijf.  

Indien u interesse heeft, neem dan contact op met de businessclub via sponsoring@hcdeltavenlo.nl

De A locatie is de beschikbare boarding op de andere velden. 

De AA locatie is het hoofdveld.

Sponsor betaalt zelf maakprofielkosten bord

Veld 1 is voorbehouden voor adverteerders die ten minste 

Businessclub-lid zijn.



grootste  
sport- 
vereniging
van 
Limburg

www.hcdeltavenlo.nl


