Wordt u SPONSOR van de Hessenhal?
Het is belangrijk dat sporthal de Hessenhal in Hoog-Keppel een florerende sport- en
evenementenhal en ontmoetingsplaats blijft voor jong en oud. De sporthal ontvangt
wekelijks honderden sportieve mensen uit Drempt, Hummelo, Keppel, Eldrik en de wijde
omtrek. Daarnaast zijn er jaarlijks grote evenementen, zoals de vlooienmarkten, de ATB
toertocht en de Keppelrun.
De Hessenhal en haar sportcafé De Heerlykheyd zijn een goede plek voor ondernemers om
zich op een positieve wijze bij een belangrijke actieve en betrokken doelgroep te
presenteren.
Een groep vrijwilligers werkt hard om de hal en het sportcafé verder te laten bloeien en
groeien. Zo blijft het sporten voor jeugd en senioren, voor scholen en verenigingen,
aantrekkelijk en houden we het dorps- en verenigingsleven energiek. Uw financiële steun
bij de exploitatie van de Hessenhal is van harte welkom...

Wat kan sponsoring voor uw bedrijf betekenen?
▪
▪
▪
▪
▪

De naamsbekendheid van uw bedrijf wordt vergroot;
Uw bedrijf verbindt zich aan een sportieve en gezonde levensstijl;
Uw bedrijf toont zijn maatschappelijke betrokkenheid;
Uw netwerk in de regio rond Drempt, Hummelo, Keppel en Eldrik wordt versterkt;
U kunt bedrijfs- en personeelsdagen organiseren binnen de sporthal.

Wat zijn de sponsormogelijkheden?

Reclamedoek in Hessenhal

Hoofdsponsor

Stersponsor

Sponsor

€ 1.500 / jaar

€ 500 / jaar

€ 150 / jaar

3 doeken

2 doeken

1 doek

Reclamebord buitenzijde Hessenhal

✔

Reclame in kleedkamer

✔

Sponsorbalk op website www.hessenhal.nl

✔

✔

✔

Sponsorbalk op sociale media Hessenhal

✔

✔

✔

Naamsvermelding op briefpapier, facturen

✔
6 personen

4 personen

2 personen

2 dagen per jaar

1 dag per jaar

Uitnodiging jaarlijkse feestelijke bijeenkomst
Gratis gebruik Hessenhal

In de basis gelden deze pakketten voor een periode van 3 jaar. Naast deze standaard sponsorpakketten bieden wij bedrijven ook
themasponsoring aan. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een kleedkamer met uw bedrijf als naamgever, alle Hessenhalmedewerkers in uw bedrijfskleding, een sportevent in de Hessenhal met uw bedrijf als sponsor. Andere inventieve suggesties
zijn uiteraard welkom.
Bent u als ondernemer betrokken bij onze gemeenschap en draagt u de Hessenhal een warm hart toe, kom dan in actie en draag
uw steentje bij! Mail ons (sponsorvande@hessenhal.nl) of neem direct contact op met één van ons.
Hartelijke dank vast en vriendelijke groet,
namens de sponsorcommissie Stichting Hessenhal
Nicky Greven (linksbuiten) 06 2805 1664
Melanie Bremer (rechtsbinnen) 06 2723 2461
Nefèr Koenders (rechtsbuiten) 06 1187 4756
Philip Appels (linksbinnen) 06 2506 2506

