SPONSOREN
IN DE
ELFSTEDENHAL?
Alles wat je moet weten over sponsoren
in de Elfstedenhal.

www.elfstedenhal.frl

Overal in en rondom de
Elfstedenhal vindt u onze
sponsoren. Zij sponsoren de
Elfstedenhal omdat ze de hal en
één of meerdere ijssporten een
warm hart toedragen. We zijn dan
ook erg trots dat er al meer dan 100
bedrijven hun naam willen linken
aan onze mooie ijshal.

Allereerst is het goed om te weten over wat voor
ijsvloeren de Elfstedenhal beschikt. Uiteraard bent u van harte welkom
om een kijkje te komen nemen.
De Elfstedehal beschikt de volgende ijsvloeren:
• Een 400-meterbaan voor onder andere recreatieschaatsen
en langebaanwedstrijden
• Een 30x60-meterbaan voor onder andere recreatieschaatsen,
schorttrack en curling
• Een 30x60-meterbaan voor onder andere ijshockey,
kunstschaatsen, priksleeën en curling.
Heeft u interesse om ook sponsor te worden van de Elfstedenhal?
We hebben vijf verschillende sponsorpakketen.

www.elfstedenhal.frl

OPTIE 1
Bordsponsorschap
Langs de drie ijsvloeren die wij hebben liggen vindt u een 1 meter hoge
boarding. Als bordsponsor van de Elfstedenhal krijgt u de gelegenheid
om uw eigen ontwerp langs deze boarding te hangen. Naast dit doek langs
de baan houdt het Bordsponsorschap het volgende in:
• Sponsordoek met reclame (afmeting: • 1 1 consumptiemunten (te gebruiken
in de horeca van de Elfstedenhal);
400x90 cm) op de boarding van
één van onze ijsvloeren;
• Uitnodiging voor de jaarlijkse
• 11 toegangskaarten (te gebruiken om sponsoravond (max. 4 personen),
recreatief te komen schaatsen);
inclusief 11Stedenbuffet en deelname
aan het IIsstoksjitkampioenschap.
PAKKETPRIJS:
€ 700,- (excl. btw) per jaar, op basis van minimaal 2-jarige overeenkomst.
UITBREIDING:
Reclamedoek op lage binnenboarding aan de 400-meterbaan
(afmeting: 700x40 cm), meerprijs € 150,- (excl. btw).
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OPTIE 2
CLUB VAN 11S
Naast het bordsponsorschap is het ook mogelijk om lid te
worden van onze Club van 11S. Dit is een hechte netwerkclub
waar we naast het sponsorschap ook altijd proberen om contact met elkaar te houden en onderlinge verbindingen te leggen.
Leden van de Club van 11S krijgen:
• Sponsordoek met reclame
(afmeting: 400x90 cm) op de boarding van één van onze ijsvloeren;

•T
 oegang voor 2 personen tot alle,
door de Elfstedenhal georganiseerde,
activiteiten;

• Logo op het ‘Club van 11S’
bord in centrale hal;

•U
 itnodiging voor de jaarlijkse
sponsoravond (max. 4 personen), inclusief 11Stedenbuffet en deelname
aan het IIsstoksjitkampioenschap;

• Logo op website Elfstedenhal.frl
met link naar bedrijfswebsite;
• 25 toegangskaarten (te gebruiken
om recreatief te komen schaatsen);
• 50 consumptiemunten (te gebruiken
in de horeca van de Elfstedenhal);

• Mogelijkheid om eenmalig per
seizoen giveaways, goodiebags of
kortingsbonnen uit te delen aan het
schaatsend publiek;
• 11% korting op arrangementen
en bedrijfsuitjes.

• Gratis gebruik van vergaderruimte
(4x per jaar incl. koffie en thee);
PAKKETPRIJS:
€ 2.200,- (excl. btw) per jaar, op basis van minimaal 2-jarige overeenkomst.
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OPTIE 3
Logo in het ijs
Het is tevens mogelijk om uw logo niet naast maar zelfs in het ijs te laten
plaatsen. Deze unieke manier van sponsoring kan op verschillende manieren
ingevuld worden. Hiervoor zoeken wij graag met u een passende optie.
Inbegrepen hierbij is:
• Uw bedrijfslogo op één of meerdere
plaatsen in het ijs';

• 1 1 consumptiemunten (te gebruiken
in de horeca van de Elfstedenhal);

• 11 toegangskaarten (te gebruiken om • Uitnodiging voor de jaarlijkse
sponsoravond (max. 4 personen),
recreatief te komen schaatsen);
inclusief 11Stedenbuffet en deelname
aan het IIsstoksjitkampioenschap.
PAKKETPRIJS:
€ 1100,- (excl. btw) per jaar, op basis van minimaal 2-jarige overeenkomst.
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OPTIE 4
Narrowcasting

Overal in de Elfstedenhal zijn grote en kleinere narrowcasting schermen te
vinden die wij gebruiken als communicatiemiddel naar onze bezoekers. Behalve
deze communicatie is het ook mogelijk om op deze schermen sponsoren en
sponsorboodschappen te presenteren. Dit sponsorpakket bestaat uit:
• Uw logo, video of sponsorboodschap op alle narrowcasting
in de Elfstedenhal
PRIJS:
De prijs voor deze optie wordt aan de hand van de aanvraag bepaald.

OPTIE 5
Pakket op maat
Behalve pakket 1 tot en met 4 is er natuurlijk nog veel meer mogelijk in de
Elfstedenhal. We staan altijd open voor leuke, creatieve ideeën wat betreft
sponsoring.

INTERESSE IN ÉÉN
N?
VAN DE PAKKETTE
Neem dan contact op per mail met de
afdeling Sponsoring van de Elfstedenhal via
wiep@elfstedenhal.frl of bel 058 213 55 55
en vraag naar Wiep Schuurmans.
Contacgegevens:
Fryslânplein 1, 8914 BZ Leeuwarden
T: (058) 213 55 55 M: info@elfstedenhal.frl
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