SPONSORAANBOD

EEN NIEUW SEIZOEN
VOOR TILBURG TRAPPERS
STAAT VOOR DE DEUR!
Voor het derde jaar op een rij heeft iedereen te maken gehad met de verstrekkende
gevolgen van de corona pandemie. Met name dankzij de hulp van onze huidige fans en
sponsoren hebben wij als club deze lastige periode weten te overleven. Sterker nog,
onze banden zijn hechter geworden en samen hebben we nog veel mooie wedstrijden
mogen beleven en fantastische avonden gehad.
Wij zijn enorm trots op de loyaliteit van al onze huidige sponsoren en blij met het
feit dat we het afgelopen jaar een nieuwe samenwerking zijn aangegaan met onze
hoofdsponsor Tricorp Workwear. Een grote dank namens iedereen bij Tilburg
Trappers voor jullie nimmer aflatende steun!
Met trots presenteren wij u de sponsorbrochure 2022-2023, in een volledig nieuw jasje
en met alles wat Tilburg Trappers u te bieden heeft. Zo vindt u in dit magazine alles op het
gebied van sportsponsoring in combinatie met de heerlijke avonden van Trappers Culinair.
Onze fantastische Horeca faciliteiten staan voor u ter beschikking. U kunt hier zakelijke
lunches, borrels, een teambuildingdag of een heidag organiseren. Het kan allemaal in de
Horeca van Tilburg Trappers.
En wat te denken van onze ijshockey clinics waarmee u samen met uw collega’s, personeel
of klanten een unieke sportbeleving ervaart door zelf over het ijs te vliegen en de puck
in het doel te schieten. Denk ook aan de mogelijkheden die wij bieden om onze jeugd te
ondersteunen. Zo hebben wij speciale reclameborden voor jeugdsponsoring en kunt u er
ook voor kiezen om de jeugdtoernooien te ondersteunen.
Als sponsor, bestaand of (op)nieuw intredend, ontvangen wij u graag voor een onvervalste
avond Tilburg Trappers. Samen met u gaan wij er voor om uw en onze doelen voor 20222023 te verwezenlijken.

WIJ GAAN DOOR WAAR ANDEREN STOPPEN!
Namens de gehele Tilburg Trappers familie,
Ruud van Baast
Algemeen directeur Tilburg Trappers
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WEBSITE
BEZOEKERS
PER JAAR

TOESCHOUWERS

13.000
FACEBOOK
VOLGERS

SUCCESVOLSTE
IJSHOCKEYCLUB
De geschiedenis van Tilburg Trappers leest als een jongensboek. We bewezen ons keer op keer
in de Nederlandse ijshockeycompetitie 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 succes ging door. De tweede Meistertitel volgde, net als de derde. Drie jaar op rij
Oberligakampioen: dat is nog eens geschiedenis schrijven.
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 2500 fans en ook onze website wordt wekelijks door duizenden mensen bezocht. Bovendien biedt u uw relaties en/of mederwerkers een unieke belevenis als u hen
meeneemt naar een wedstrijd.

15X
BEKERWINNAAR

IT’S NOT
HOW BIG YOU
ARE, IT’S HOW
BIG YOU PLAY.

•••••

SINDS 1938

60/70
WEDSTRIJDEN

PER SEIZOEN

3 X OBERLIGA-NORD MEISTER (DUITSLAND)

2500

80.000

5X RON-BERTLING SCHAAL

GEMIDDELD +/-

7650

INSTAGRAM VOLGERS

15X

LANDSKAMPIOEN

3X OBERLIGA

MEISTER (DUITSLAND)

#GOTRAPPERS
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BUSINESSPARTNER
SEIZOEN 2022 - 2023

BUSINESS SEATS

Dit seizoen belonen wij partners niet alleen met de benaming gold of silver, maar voegen wij ook bronze toe.

van uw naamplaatje. Vanaf 60 minuten voor de wedstrijd, tijdens

Komt uw uniek en eigen gevormde sponsorpakket aan het bedrag van € 7.500,- of hoger, dan ontvangt u daarbij

de pauzes en tot 90 minuten na de wedstrijd kunt u genieten

de bijbehorende privileges.

van de faciliteiten en entertainment in onze business lounge.

Met een business seat heeft u een gereserveerde stoel tijdens
elke thuiswedstrijd van Tilburg Trappers. Deze stoel is voorzien

PRIJZEN (PER SEIZOEN)
Business seat voor seizoen 22/23 inclusief play-offs
€ 2.195,- excl. BTW
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GOLD

SILVER

BRONZE

GROTER DAN OF GELIJK AAN
€ 20.000,-

GROTER DAN OF GELIJK AAN
€ 12.500,-

GROTER DAN OF GELIJK AAN
€ 7.500,-

 Naamsvermelding op briefpapier

 Naamsvermelding op de website,

 Naamsvermelding op de website,

 Naamsvermelding op spelersbus

narrowcasting en videowalls als

narrowcasting en videowalls als

 Naamsvermelding op de website,

business partner silver

business partner bronze

narrowcasting en videowalls als

 4 vrij op te nemen losse

 2 vrij op te nemen VIP-kaarten

business partner gold

VIP-kaarten voor de reguliere

voor de reguliere competitie

 8 vrij op te nemen losse VIP-

competitie

kaarten voor de reguliere

 1 parkeerkaart

FACILITEITEN
Ç
Ç
Ç

competitie
 2 parkeerkaarten

Ç

Ç
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Hapjes en drankjes inbegrepen
Deelname aan diverse sponsoractiviteiten		
(eventueel tegen bijdrage)
De mogelijkheid om losse business seats aan
te vragen in de reguliere competitie inclusief de
eerste ronde play-offs tegen een gereduceerd
tarief van € 95,-. Kwart finale, halve finale en
finale bedragen voor een partner € 120,De mogelijkheid om voor € 195,- een parkeerkaart
te kopen (beperkt aantal plaatsen)
  Als partner krijgt u toegang tot de exclusieve Tilburg Trappers Bundeling app. Als partner krijgt u toegang tot de exclusieve Tilburg Trappers Bundeling app. Als partner krijgt u toegang tot de exclusieve Tilburg Trappers Bundeling app. Als partner krijgt u toegang tot de exclusieve Tilburg Trappers Bundeling apAls partner krijgt u toegang tot de exclusieve
Tilburg Trappers Bundeling app.

Reguliere competitie,
incl. de achtste finale € 125,Play-off wedstrijden € 170,Op basis van beschikbaarheid.

NORMAAL TARIEF

1
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TWEEDE RING PER POSITIE
Wij bieden u de mogelijkheid om uw reclamebord op de tribune te
plaatsen. Een bord in de 2e ring heeft een afmeting van 2,65 x 0,7
meter.
PRIJZEN (PER POSITIE, INCL. AANMAAKKOSTEN PER SEIZOEN)
TV-zijde € 2.200,- excl. BTW / Lokale zijde € 1.950,- excl. BTW

HORECA WAND
De horecawand is een goede positie om uw bedrijf extra exposure

SPONSOR
MOGELIJKHEDEN

BOARDING

te geven. Een positie heeft een afmeting van 3 x 0,8 meter.
PRIJZEN (PER POSITIE, INCL. AANMAAKKOSTEN PER SEIZOEN)
Horecazijde € 1.950,- excl. BTW

Bij boardingreclame heeft u de keuze uit twee

VIDEOWALL

verschillende posities: de TV-zijde en de lokale

2 grote ledschermen geplaatst tegen de horecawand. Elk scherm

zijde. De tv-zijde is zichtbaar op de livestream.

heeft een afmeting van 4,5 x 2,6 meter. Uw bedrijfsreclame wordt

Uw bedrijfsreclame wordt vertoond tijdens de

minstens zes keer getoond per wedstrijd.

topijshockeywedstrijden, maar ook bij andere
sporten en evenementen die plaatsvinden in het

PRIJZEN (PER SEIZOEN VOOR OP 2 VIDEOSCHERMEN)

ijssportcentrum. Een positie heeft een afmeting

Afbeelding € 1.250,- excl. BTW

van 3 x 0,85 m.

Filmpje max. 10 seconden € 2.500,- excl. BTW

PRIJZEN (PER POSITIE, INCL. AANMAAKKOSTEN
PER SEIZOEN)
TV-zijde € 3.650,- excl. BTW
Lokale zijde € 3.250,- excl. BTW

GLAS ACHTER DE SPELERSBANKEN HOOG
De spelersbanken staan centraal in het stadion en komen vaak
op TV. Een plek waar uw reclame zeker opvalt.
PRIJZEN (PER POSITIE, INCL. AANMAAKKOSTEN PER SEIZOEN)
Spelersbanken € 3.650 ww,- excl. BTW
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TENUERECLAME
STRAFBANKEN

Op het zwarte vlak van de schouders is er de mogelijkheid om
uw bedrijfslogo te tonen. Deze positie heeft een prominente

Op de strafbank vindt het spektakel plaats. Maak daar gebruik

plek op het tenue en is zeer goed zichtbaar tijdens de wedstrijd

van door hier uw reclame te plaatsen.

en op wedstrijdfoto’s. Laat Tilburg Trappers zichzelf naar de

PRIJZEN (PER POSITIE, INCL. AANMAAKKOSTEN PER SEIZOEN)
Strafbanken € 2.100,- excl. BTW

overwinning schieten met uw logo op hun schouders.
PRIJZEN THUIS TENUE (BLAUW)
Schouder positie links: € 5.000,- excl. BTW
Schouder positie rechts: € 5.000,- excl. BTW
Beide schouder posities: € 8.500,- excl. BTW
Beide schouders incl. gehele jeugd: € 11.000,- excl. BTW

GLAS BOVEN BOARDING HORECAZIJDE

PRIJZEN UIT TENUE (GEEL)

Aan de horecazijde staat u volop in de aandacht. Een mooie plek

Schouder positie links: € 5.000,- excl. BTW

in het stadion voor uw reclame.

Schouder positie rechts: € 5.000,- excl. BTW

PRIJZEN (PER POSITIE, INCL. AANMAAKKOSTEN PER SEIZOEN)

Beide schouder posities: € 8.500,- excl. BTW
Beide schouders incl. jeugd (Toekomstteam, U17 & U15): € 10.000,- excl. BTW

4 posities van 1 x 6 meter € 7.350,- excl. BTW per positie

GLAS BOVEN BOARDING

ENTREE
BUSINESS LOUNGE

Het glas boven de boarding is een smalle strook die opvalt vanaf alle

Een nieuwe locatie voor uw reclame-uitingen.

plekken op de tribunes. Bovendien wordt uw reclame op meerdere

Op deze positie bent u meerdere keren per wed-

plaatsen in het stadion getoond.

strijd duidelijk zichtbaar voor onze bezoekers.

PRIJZEN (PER POSITIE, INCL. AANMAAKKOSTEN PER SEIZOEN)
Glas boven de boarding € 7.950,- excl. BTW

PRIJZEN (PER POSITIE, INCL. AANMAAKKOSTEN
PER SEIZOEN)
Beide trapopgangen € 2.500,- excl. BTW
Één zijde € 1.500,- excl. BTW

TRAPTREDEN IN DE IJSHAL EN VIDE
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, INCL. AANMAAKKOSTEN PER SEIZOEN)
Per trap € 3.150,- excl. BTW
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RECLAMEBORD JEUGD
IN HET IJS RECLAME

Steun onze jonge talenten met een reclamebord in de ijshal of door een uitgebreid pakket af te nemen. Het

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

jeugdbord komt op twee plekken in de ijshal en uw logo staat op de jeugdsite. Een uitgebreid pakket bevat

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

naast een reclamebord in de ijshal en uw logo op de jeugdsite, een vermelding op de social media van de

goed zichtbaar. Informeer voor meer informatie hierover bij uw

jeugd met foto en tekst. Tevens bent u sponsor van de internationale jeugdtoernooien en het schoolschaat-

contactpersoon.

sen. Bij het uitgebreide pakket krijgen mensen ook nog een advertentie in het jeugdtoernooien boekje.

PRIJZEN (PER POSITIE, INCL. AANMAAKKOSTEN PER SEIZOEN)

PRIJZEN
Standaard pakket € 350,- excl. BTW / Uitgebreid pakket € 650,- excl. BTW

Per uiting € 10.950,- excl. BTW

ETALAGE
IJSMACHINE

In de business lounge bevindt zich op een prominente plek een etalage. U kunt deze volledig inrichting

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

zichtbaar voor alle sponsoren.

naar uw eigen invulling. U betaalt hiervoor de huur van de etalage. U bent dan het gehele seizoen goed

heid om de aandacht volledig op uw bedrijf te vestigen.

PRIJZEN

PRIJZEN (PER POSITIE, INCL. AANMAAKKOSTEN PER SEIZOEN)

Etalage, per stuk € 750,- excl. BTW

IJsmachine € 12.950 - excl. BTW

BORDEN OMLOOP

NARROWCASTING

WEDSTRIJDSPONSORING

De omloop is perfect om een groot reclamebord te plaatsen.

Het is mogelijk om uw bedrijf te promoten

 10 business seats

Uw bedrijf is zichtbaar vanuit de hele ijshal.

door een advertentie te plaatsen op ons

 Naamsvermelding lichtkrant

Narrowcastingsysteem en in onze business

PRIJZEN

lounge.. U heeft hierbij de keuze uit het ver-

Per bord € 3.190,- excl. BTW

melden van uw bedrijfsnaam en het vertonen
van een film.

 Naamsvermelding stadionspeaker
 Naamsvermelding narrowcasting
en videowalls
 10 couverts Trappers Culinair incl. drank

In een film kan een bedrijfspresentatie worden
gedraaid. Een partner van Tilburg Trappers
kan uw bedrijfsfilm monteren en opnemen,

NAAMSVERBINDING SFEERVAK EN OVERIGE VAKKEN
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Reguliere competitie € 2.000,- excl. BTW
Play-offs € 2.250,- excl. BTW

PRIJZEN

Naamsvermelding sponsor voor een seizoen
Sponsorbord met naam aan het vak

zodat professioneel materiaal voorhanden is.

PRIJZEN

Mogelijkheid om sfeerartikelen uit te delen

PRIJZEN (PER SEIZOEN)

Vermelding website en narrowcasting

Prijs per vak € 5.500,- excl. BTW

Pakket 10 sec. slides of film € 500,- excl. BTW
Pakket 20 sec. slides of film € 650,- excl. BTW
Pakket 30 sec. slides of film € 800,- excl. BTW
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TRAPPERS CULINAIR
Tilburg Trappers organiseert voorafgaand aan iedere thuiswedstrijd in
de avonden een zeer succesvol en uniek concept genaamd Trappers Culinair.
Tijdens deze avond tovert Tilburg Trappers de business lounge om naar een waardig restaurant. In samen-

SPORTIEF BEDRIJFSEVENEMENT
BIJ TILBURG TRAPPERS
Tilburg Trappers beschikt over meerdere ruimtes en organiseerde activiteiten die u kunt boeken
voor bijvoorbeeld een bedrijfsuitje, vergadering of personeelsfeest.

werking met gerenommeerde restaurants uit regio Tilburg verzorgen wij voor onze gasten een unieke
beleving tussen sport en culinair. Zo heeft Tilburg Trappers restaurants als Kok Verhoeven, De Houtloods,
La Nouvelle Auberge, Restaurant Taste en mooR Wining & Dining mogen ontvangen.

SPORTIEF SPEKTAKEL
Verdienen uw medewerkers een origineel teamuitje? Of wilt u uw relaties uitnodigen voor een bijzonder

Kom voorafgaand aan de wedstrijd naar Trappers Culinair en leer nieuwe keukens en gerechten kennen op

event? Bij Tilburg Trappers staan wij garant voor een onvergetelijke ervaring. De mogelijkheden zijn

een culinair top niveau.

onbeperkt, zo kunt u bijvoorbeeld vrij schaatsen op onze ijsbaan, deelnemen aan een ijshockey clinic en
is er de mogelijkheid om met het gehele bedrijf naar de wedstrijd te komen kijken. Dit allen zowel los
als gezamenlijk in een groot evenement en zijn er diverse mogelijkheden tot de culinaire invulling van uw
evenement. Wij denken graag met u mee zodat uw wensen tot werkelijkheid worden gebracht.

ARRANGEMENTEN
Een belangrijk onderdeel van dit concept is het feit dat niet alleen sponsoren van Tilburg
Trappers, maar ook andere liefhebbers van lekker eten en topsport welkom zijn. Door middel

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met sales@trappers.nl

van diverse arrangementen kan men het hapje eten combineren met bijvoorbeeld een business
lounge ervaring of juist ter aanvulling van een regulier wedstrijdbezoek.
Voor partners van Tilburg Trappers wordt Trappers Culinair voor een exclusieve prijs aangeboden
van € 57,50,- (excl. BTW).

CLINICS

Voor een arrangement bestaande uit een topdiner, top-ijshockey, drank en hapjes in de business

Zoekt u een sportieve uitdaging op het ijs voor bijvoorbeeld een uitje of met uw relaties? Beleef de unieke

lounge gedurende de wedstrijd, betaalt u € 169,50,- (excl. BTW).

ervaring van een ijshockey clinic. Onze professionals kunnen dit volledig voor u verzorgen en passen

Heeft u al een seizoenskaart of toegangskaart en wilt u Trappers Culinair wel ervaren?
Dan betaalt u € 65,50,- (excl. BTW). Dit dinerarrangement is inclusief drank tot aan de start
van de wedstrijd.

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. Wij denken met u mee en bespreken graag
met u de mogelijkheden. IJsbaanhuur, materialen en instructeur(s) zijn inbegrepen in de totaalprijs.
PRIJZEN
Per persoon, minimaal 20 personen. € 42,50,- Interesse in een van onze diverse arrangementen neem
dan contact op met sales@trappers.nl.

INSCHRIJVEN
TRAPPERS CULINAIR heet u van harte welkom.
Voor vragen en/of inschrijvingen kunt u contact
opnemen via sales@trappers.nl of
013 458 28 80 (Op basis van beschikbaarheid)
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ORIGINELE
EVENTLOCATIE
De business lounge is een unieke locatie voor uw vergadering,
presentatie of bedrijfsfeest. U bent van harte uitgenodigd
om hier uw evenement te organiseren. De mogelijkheden zijn
groot. Zo delen we de business lounge naar wens op in twee
ruimtes en verzorgt de horeca hapjes, drankjes of een buffet.
Uiteraard staat de aanwezige apparatuur zoals beamer,
muziekapparatuur en tv-schermen tot uw beschikking. De
huur en apparatuur van deze ruimtes worden voor aangesloten
partners niet in rekening gebracht.

INTERESSE?
Neem contact op met sales@trappers.nl en geef uw wensen
door. Tilburg Trappers regelt alles tot in de puntjes, zodat
u samen met uw genodigde een onvergetelijke dag ervaart.
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In de sponsorbrochure treft u veel van de mogelijkheden aan die wij een sponsor kunnen 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 013 – 45 82 880

TILBURG TRAPPERS
Stappegoorweg 3A
5022 DA Tilburg
www.trappers.nl

