
 
 
 
 
 

Sponsor pakketten HV Internos 
 
I Club van 100 

• Jaarlijkse bijdrage € 100 

• Naam of logo vermelding op Club van 100 bord in de Time Out  

• 1 x per jaar activiteit voor sponsoren 

 

II Reclame sponsoring 
• Jaarlijkse bijdrage € 250 

• Naam of logo vermelding op startpagina van de HV Internos website 

• (video) reclame boodschap vermelding op LED scherm in sporthal 

• 1 x per jaar activiteit voor sponsoren 
 

III Evenement sponsoring 
• Afspraken en eenmalige bijdrage worden individueel bepaald 

• Eenmalig persbericht met foto 

• Reclame boodschap vermelding ruim voor en tijdens het evenement op start pagina website 

• (video) reclame boodschap vermelding ruim voor en tijdens het evenement op LED scherm in sporthal  

• Reclame boodschap vermelding op alle uitgaand materiaal, folders en publicaties van het evenement 

• 1 x per jaar activiteit voor sponsoren 

 

VI Club sponsoring 
• Afspraken, contractduur en bijdrage worden individueel bepaald. 

• Vereniging verbindt haar naam aan de sponsor naam waarbij alle naam uitingen voortaan “Sponsor 

naam – Internos” heten. 

• Eenmalig persbericht met foto 

• Hoofd sponsor reclame boodschap vermelding op startpagina website 

• ( video) reclame boodschap vermelding op LED scherm in sporthal  

• 1 x per jaar activiteit voor sponsoren 

VII Lounge hoek / Entree sponsoring 
• Afspraken, contractduur en bijdrage worden individueel bepaald 

• Vereniging geeft de lounge hoek de naam aan de sponsor met vermelding van naam of logo 

• Vereniging geeft een sponsor de mogelijkheid voor vaste reclame in de entree met vermelding van naam 

of logo 

• Naam of logo vermelding op Club van 100 bord in de Time Out en op startpagina website gedurende een 

de contractperiode 

• (video) reclame boodschap vermelding op LED scherm in sporthal en Time Out clubhuis gedurende de 

contractperiode 

• 1 x per jaar activiteit voor sponsoren 

 

 

Wilt u HV INTERNOS op een andere wijze sponsoren? Maak uw wensen kenbaar via 

sponsoring@handbalinternos.nl  

 
 


