Beste sponsor of toekomstig sponsor van HCU.
Onze vereniging is volop in beweging. Het ambitieniveau van HCU ligt hoog en dat draagt er zeker toe bij dat
we veel aandacht krijgen in de pers. Ook het ledenaantal groeit gestaag. De teller staat nu op bijna 1000 leden.
Ook zij en hun familieleden zorgen ervoor dat we als vereniging veel onder de aandacht zijn. Kortom héél veel
exposure rondom onze vereniging. Misschien is dit nu juist het moment om mee te liften op onze successen en
dankbaar gebruik te maken van al die sportieve aandacht.
Sinds een paar jaar lopen onze teams in een schitterende en zeer eigentijdse oranje Adidas outfit. Deze tenues
oogsten veel lof als het over uitstraling, pasvorm en duurzaamheid gaat. Wat zou er mooier zijn dan dat uw
bedrijfsnaam op een van onze teamoutfits prijkt.

NIEUWE TRAININGSLIJN
Vanaf hockeyseizoen 2019-2020 gaan we over naar de splinternieuwe trainingslijn van Adidas. We hebben
gekozen voor een collectie die uitstekend aansluit op de huidige club-lijn, daarnaast is deze collectie een
aantal jaar leverbaar. Denk hierbij aan o.a. trainingsjassen, hoodies met bijpassende broeken.
De collectie is verkrijgbaar bij onze official clubsponsor INTERSPORT SUPERSTORE UDEN.
Bent u reeds shirtsponsor, maar wilt u bijvoorbeeld een nieuw team gaan sponsoren?
Of staat u juist op het punt om nu in te stappen en uw bedrijf ook aan onze vereniging verbinden?
Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Ton Koenders, sponsorcommissie H.C. Uden

HIER UW LOGO

NIEUWE
TRAININGS
LIJN

INTERSPORT SUPERSTORE UDEN is een van de hoofdsponsors. Daarnaast zijn zij samen met
sportmerk Adidas, de OFFICIAL TEAMWEAR SUPPLIER VAN HCU. De vereniging staat dan ook enkel
de officiele teamkleding van Adidas toe tijdens de wedstrijden van de HCU-teams.
Deze kleding is veelal uit voorraad verkrijgbaar bij INTERSPORT SUPERSTORE UDEN. Zij hebben een flinke
voorraad van de complete cluboutfit. Vanwege het speciaal ontworpen exclusieve clubontwerp kan helaas de levertijd bij eventuele nabestellingenen oplopen tot wel 10 weken.
Wilt u er dus zeker van zijn dat het team wat u gaat sponsoren direct aan het begin van het nieuwe seizoen in de
nieuwe outfit speelt, dan is het zaak dat u uw bestelling zo snel mogelijk doorgeeft.

Veel keuze...
HIER UW LOGO

Naast de getoonde kleding levert
Intersport Superstore Uden veel
bijpassende hockey-sweaters,
trainingspakken, coachjacks,
tassen enz.
Eventueel bedrukt met clublogo
en/of uw eigenbedrijfslogo.

HIER UW LOGO

Wist u dat...
De meest gekozen sponsorpakketten
inclusief een bedrijfslogo opdruk in 1 kleur.

In een weekend gemiddeld ruim
2000 mensen (spelers, speelsters,
ouders, begeleiding, opa’s en
oma’s) de velden van Hockeyclub
Uden bezoeken?
HCU biedt u dus gigantisch
VEEL EXPOSURE.

•14 hoodies junior		
•14 hoodies dames/heren

€ 625,- .
€ 675,- .

•14 shirts heren		
•14 polo’s dames		

€ 535,€ 580,-

•14 shirts meisjes/jongens

€ 475,-

Meer informatie of
direct bestellen?

€ 995,-

Ton Koenders

€ 1095,-

Sponsorcommissie H.C. Uden
sponsor@hcuden.nl
Tel: 0413-870087

€ 895,-

Patrick Koolen

unisex shirt zonder kraagje

•14 complete heren outfits 		
polo’s,shorts en kousen

•14 complete dames outfits 		
polo’s, rokje en kousen,

•14 complete junior outfits 		
unisex-shirts,broekjes/rokjes en kousen,
(unisex shirt zonder kraagje)

Genoemde prijzen zijn inclusief HC Uden logo en uw
sponsoropdruk. Prijs is exclusief btw.

neem dan contact op met:

Teamwear coÖrdinator
Intersport Superstore Uden.
patrick@intersportsuperstore.nl
Tel: 06-13409166

De voorwaarden voor sponsoring van een van de teams van HCU zijn vastgelegd in de brochure HCU-sponsor proposities.
Deze kunt u verkrijgen via Ton Koenders, sponsorcommissie H.C. Uden.

