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TILBURG TRAPPERS, 
VOOR ONDERNEMERS 
DIE WILLEN WINNEN

Dat onze overstap naar de Oberligacompetitie een goede keus 

was, bewezen we al in het eerste seizoen dat we meededen. 

Afgelopen seizoen deden we dat nog eens dunnetjes over. 

Tilburg Trappers bereikte wederom de fi nale en wist deze te 

winnen, waardoor we onze titel van Meister nog een seizoen 

mogen behouden.

Namens het bestuur kan ik zeggen dat we ontzettend trots 

zijn op de prestatie die het team heeft geleverd. Mede dankzij 

de steun van onze trouwe fans en sponsoren hebben we een 

fantastisch seizoen beleefd. Nu de competitie achter de rug is, 

kijken we alweer reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen. 

Wat gaat 2017 – 2018 ons brengen?

Eén ding is zeker: om de uitdaging opnieuw aan te gaan, hebben 

we jullie steun nodig. Niet alleen voor het eerste team, maar ook 

voor de jeugd. Daarin investeren we namelijk een substantieel deel 

van de sponsorgelden. 

Een nieuw seizoen betekent uiteraard weer nieuwe sponsor

mogelijkheden. In deze brochure leest u er meer over. Door u te 

verbinden aan Tilburg Trappers, verbindt u zich aan een winnaar 

die elke uitdaging aangaat. Gaat u ook voor het hoogst haalbare?

Graag nodig ik u namens het bestuur uit in onze thuishaven aan 

de Stappegoorweg om de sponsormogelijkheden door te nemen. 

Samen maken we ook het nieuwe seizoen tot een succes. 

Met sportieve groet,

RON VAN GESTEL
VOORZITTER

   STRIJDLUSTIG 

IJSHOCKEY
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SUCCESVOLSTE 
IJSHOCKEYCLUB

De geschiedenis van Tilburg Trappers leest als een sprookje.  

We bewezen ons keer op keer in de Nederlandse ijshockey

competitie en ontgroeiden deze. Een sprong in het diepe richting 

de Duitse Oberliga was de volgende uitdaging. Dat we meteen 

wonnen overtrof onze stoutste dromen. En het afgelopen seizoen 

hebben we er alles aan gedaan om onze Meistertitel te behouden. 

Met succes: na een spannende serie playoffs en een bloed

stollende finaleronde mogen we ons weer een seizoen Meister  

van de Oberliga noemen. 

Een deel van ons succes is te danken aan het enorme vertrouwen 

dat ondernemers zoals u elk seizoen opnieuw in ons hebben.  

Wilt u zich ook verbinden aan de succesvolste ijshockeyploeg van 

Nederland? Maak dan uw keuze uit de sponsormogelijkheden in 

deze brochure, of bedenk uw eigen sponsoringsvorm. Wij denken 

altijd graag met u mee om uw sponsoring helemaal naar uw  

wens vorm te geven. Sponsoring van Trappers draagt bij aan het 

vergroten van uw naamsbekendheid in Tilburg en omstreken.  

Per thuiswedstrijd bereikt u namelijk ruim 2000 fans en ook  

onze website wordt wekelijks door duizenden mensen bezocht.  

Bovendien biedt u uw relaties een unieke belevenis als u hen  

meeneemt naar een wedstrijd. 

REGEREN  
IS VOORUITZIEN

Ons succes kunnen we alleen op lange termijn voortzetten als we 

nu investeren in de jeugd. De jeugdteams zijn ontzettend belangrijk 

voor onze toekomst. Een substantieel deel van de sponsorgelden 

komen daarom ten goede aan de training van de jeugd. Want dat 

zijn de jongens waarmee we de toekomst in gaan.

TILBURG TRAPPERS
WIJ STAAN ACHTER

BUSINESS 

Met een business seat heeft u een gereserveerde stoel 

tijdens een wedstrijd van Tilburg Trappers. Deze stoel is 

voorzien van uw naamplaatje. Vanaf 60 minuten voor  

de wedstrijd, tijdens de pauzes en tot 90 minuten  

na de wedstrijd heeft u toegang tot de business club.  

Hapjes en drankjes zijn inbegrepen. U heeft de mogelijk

heid om relaties uit te nodigen en extra wedstrijdkaarten  

bij te kopen. Daarnaast heeft u gratis toegang tot  

alle thuiswedstrijden van de BeNeleague (exclusief 

loungefaciliteiten). 

Als eigenaar van een business seat krijgt u een uitnodiging 

voor de sponsoractiviteiten die onder de vlag van Tilburg 

Trappers worden georganiseerd. 

SEATS

 FACILITEITEN 

 Sfeervolle ruimte in de business lounge

  Hapjes en drankjes inbegrepen vanaf 60 minuten 
voor de wedstrijd, in de pauzes en tot 90 minuten 
na de wedstrijd

 Deelname aan drie sponsoractiviteiten

  Losse businessclubkaarten voor € 85, in de  
reguliere competitie en € 110, voor playoffs  
en finales (maximaal 8 wedstrijden)

  De mogelijkheid om voor € 100, een parkeerkaart  
te kopen (beperkt aantal plaatsen)

PRIJZEN (per seizoen)

Business seat voor 1 seizoen '17/'18 € 1.975, 

LOSSE PRIJZEN VIP-KAART (niet-sponsoren)

Reguliere competitie € 125,

Playoff wedstrijden € 160,

Op basis van beschikbaarheid.



07TILBURG TRAPPERS SPONSORAANBOD06

Bij boardingreclame heeft u de keuze uit twee verschillende 

posities: de TVzijde en de lokale zijde. Uw bedrijfsreclame 

wordt vertoond tijdens de topijshockeywedstrijden, maar 

ook bij andere sporten en evenementen die plaatsvinden 

in het ijssportcentrum. Een positie heeft een afmeting van 

0,99 x 2,85 / 3,00 meter. 

Wij bieden u de mogelijkheid om uw reclamebord op de tribune 

te plaatsen. Een bord in de 2e ring heeft een afmeting van 0,70

x 2,65 meter. 

Een opvallende plek in het ijssportcentrum is de trap naar de 

tribunes. Ook de trap van de vide springt in het oog. Uw logo is 

op deze prachtige posities goed zichtbaar voor alle bezoekers.

PRIJZEN (Per positie, inclusief aanmaakkosten per seizoen)

TVzijde € 3.500,

Lokale zijde € 3.000,

EXPOSURE
      VOOR UW BEDRIJF

PRIJZEN (Per positie inclusief aanmaakkosten per seizoen)

TV zijde € 2.000,

Lokale zijde € 1.750,

PRIJZEN (Inclusief aanmaakkosten per seizoen)

Per trap € 3.000,

PRIJZEN (Inclusief aanmaakkosten per seizoen)

IJsmachine € 12.500,

PRIJZEN (Inclusief aanmaakkosten per seizoen)

Spelersbanken € 3.500,

TRAPTREDEN
IN DE IJSHAL EN VIDE

2E RING
PER POSITIE

BOARDING
IJSMACHINE

SPELERSBANKEN

PRIJZEN (Inclusief aanmaakkosten per seizoen)

Strafbanken € 2.000,

STRAFBANKEN Op de strafbank vindt het spektakel plaats. Maak daar

gebruik van door hier uw reclame te plaatsen.

De ijsmachine komt na elke periode het ijs op. Een mooie 

gelegenheid om de aandacht volledig op uw bedrijf te vestigen.

De spelersbanken staan centraal in het stadion en komen 

vaak op TV. Een plek waar uw reclame zeker opvalt.

PRIJZEN (Inclusief aanmaakkosten per seizoen)

4 posities van 1 x 6 meter € 7.000, per positie

GLAS BOVEN 
BOARDING 
HORECAZIJDE

Aan de horecazijde staat u volop in de aandacht. 

Een mooie plek in het stadion voor uw reclame.

PRIJZEN (Inclusief aanmaakkosten per seizoen)

Glas boven de boarding € 7.000,

GLAS BOVEN 
BOARDING

Het glas boven de boarding is een smalle strook die opvalt 

vanaf alle plekken op de tribunes. Bovendien wordt uw 

reclame op meerdere plaatsen in het stadion getoond.
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PRIJZEN (Inclusief aanmaakkosten per seizoen)

Horecazijde € 1.750, per positie

PRIJZEN (Inclusief aanmaakkosten per seizoen)

Business partner (minimale investering) € 15.000,

PRIJZEN (Inclusief aanmaakkosten per seizoen)

Jingle € 500,

      SLUIT U AAN BIJ HET 

WINNENDE TEAM

HORECAWAND

STRAF

BUSINESS

TEGENPARTIJ

PARTNER

De horecawand is een goede positie om uw bedrijf extra 

exposure te geven.

Laat uw jingle horen bij elke straf die de tegenparti j in 

ontvangst neemt. Wij maken de jingle met uw bedrijfsnaam. 

Word business partner van Trappers en vul uw sponsoringpak

ket naar wens in. Extra mogelijkheden zijn naamsvermelding op 

ons briefpapier, de spelersbus, narrowcasting en backdrop. 

VIPstoelen en diners niet inbegrepen. 

PRIJZEN (Inclusief aanmaakkosten per seizoen)

Scorebord € 15.000,

BOVEN 
SCOREBORD

Het scorebord is de plek waar iedereen vol spanning de stand 

bijhoudt. Op deze positie kan uw reclame niemand ontgaan.

U kunt kiezen voor vier posities in de ijsvloer. Het logo van uw 

bedrijf staat weergegeven in het ijs en is dus vanuit elke hoek 

goed zichtbaar. Informeer voor meer informatie hierover bij uw 

contactpersoon.

IN HET IJS
RECLAME
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PRIJZEN (per seizoen)

Prijs per vak € 5.000,

 VAKSPONSORING 
 Naamsvermelding sponsor voor een seizoen

 Sponsorbord met naam aan het vak 

 Mogelijkheid om sfeerartikelen uit te delen

  Vermelding website en narrowcasting

PRIJZEN

Etalage, per stuk € 750,

PRIJZEN

Naamsvermelding met logo € 500,

Bedrijfsfilm € 750,

Op basis van beschikbaarheid.

PRIJZEN

Reclame op de broek, per positie € 7.500,

Mouwpositie, linker en rechtermouw € 3.750,

PRIJZEN

Prijs wedstrijd € 1.750,

PRIJZEN

Per persoon, minimaal 20 pers. € 40,

PRIJZEN

Per positie      € 450,

     ONDERNEMEN IS TOPSPORT:    

WORD EEN  WINNAAR
    WEDSTRIJDSPONSOR
 
  10 business cards

  Naamsvermelding lichtkrant

  Naamsvermelding stadionspeaker

  Naamsvermelding PuurNL / 8FM 10x

  10 couverts inclusief drank

  Naamsvermelding wedstrijdsponsor narrowcasting 

Het is mogelijk om uw bedrijf te promoten door een advertentie te 

plaatsen op ons Narrowcastingsysteem. U heeft hierbij de keuze 

uit het vermelden van uw bedrijfsnaam en het vertonen van een 

film. In een film kan een bedrijfspresentatie worden gedraaid. 

Een partner van Tilburg Trappers kan uw bedrijfsfilm monteren 

en opnemen, zodat professioneel materiaal voorhanden is. 

CLINICS 
 
Zoekt u een sportieve uitdaging op het ijs voor bijvoorbeeld 

een uitje of met uw relaties? Beleef de unieke ervaring van 

een ijshockeyclinic. Onze professionals kunnen dit 

volledig voor u verzorgen en passen de clinic zo aan  

dat het voor alle deelnemers een uitdaging is.

Om de dag op een gezellige manier af te sluiten, heeft u  

bij ons de keuze uit diverse arrangementen. Naast deze  

arrangementen kunt u ook kiezen voor onze bredere  

menukaart. Wij denken met u mee en bespreken graag  

met u de mogelijkheden. IJsbaanhuur, materialen en 

instructeur(s) zijn inbegrepen in de totaalprijs. Voor 

schaatshuur rekenen we € 5, extra kosten per paar.  

RECLAMEBORD JEUGD 
 
Steun onze jonge talenten met het plaatsen van een  

reclamebord in de ijshal. Uw bedrijfsnaam wordt vermeld 

op twee borden van de jeugd, uw logo staat op de website 

van de jeugd en u heeft toegang tot alle thuiswedstrijden 

van de BeNeleague competitie. 

NAAMSVERBINDING 
SFEERVAK EN  
OVERIGE VAKKEN

NARROWCASTING 

TENUE 

ETALAGE 
In de business lounge bevindt zich op een prominente plek een 

etalage. U kunt deze volledig inrichting naar uw eigen invulling.  

U betaalt hiervoor de huur van de etalage. U bent dan het gehele 

seizoen goed zichtbaar voor alle sponsoren.
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In de sponsorbrochure treft u veel van de mogelijkheden 

die wij een sponsor bieden. Wij gaan graag met u in 

gesprek om op basis van uw doelstellingen het optimale 

sponsorpakket voor u samen te stellen. Neem voor meer 

informatie of het maken van een afspraak contact met 

ons op. Dat kan via sales@trappers.nl of 0135458178.. 

TILBURG TRAPPERS

Stappegoorweg 3a

5022 DA Tilburg

www.trappers.nl


