Seizoen 2016-2017
“Het zit Red Eagles Den Bosch weer
eens niet mee.”
–

Brabants dagblad 3-2 verlies in en tegen
Antwerpen Phantoms

“Red Eagles Den Bosch wint van Devils
Nijmegen”
–

Brabants dagblad 4-1 winst tegen
Nijmegen Devils

• Exposure via social media, dagbladen en
ijshockey.com
• Heel Nederland en Belgie als speellanden
• Ambitie en strijd
• Sportief avondje uit voor u en uw relaties
• Toekomst

Red Eagles BeNe-League
[Adres]
[Postcode Plaats]

Wat biedt het Red Eagles
BeNe-League team

Tel 06-19571463

Brabants dagblad 7-6 verlies in en tegen
Luik Bulldogs

[Geadresseerde]
[Adres]
[Postcode Plaats]

–

www.red-eagles.nl
sponsoring@red-eagles.nl

“Red Eagles Den Bosch weer nipt
onderuit”

RED EAGLES
BENE-LEAGUE
2017-2020
Request
Deliver
Enjoy

In drie jaar naar play-offs
De Red Eagles bouwt in drie jaar aan een
team dat uiterlijk in seizoen 2020
meespeelt in de Play-offs voor het
landskampioenschap IJshockey en dat
niveau ook handhaaft na 2020.
Het team ontwikkelt zich uit opkomende
Bossche jonge spelers, aangevuld met
leading (ervaren) spelers. De ‘leading
players’ zijn Nederlandse spelers
aangevuld met maximal 2 import-spelers.
Play-offs betekent voor de Red Eagles
spelen om het landskampioenschap en
niets minder.
Wat wij – Red Eagles – nodig hebben om
ons plan te realiseren leest u in deze
folder!

Bouwen aan een goed en stabiel
team kost tijd en energie

U kunt helpen als sponsor van ons
BeNe League team

• Wij stoppen die energie in de uitvoering
van dit plan. Het gaat dan om technisch
beleid, coaching, communicatie,
promotie, werving alsook ondersteuning
en ontwikkeling van spelers en coaches.

• 20 spelers, 6 posities, 20 sponsors.
Wordt u één van onze sponsoren die
zich voor drie jaar verbindt aan een
speler met een jaarlijks sponsorbedrag
van € 2000? Met uw mede-sponsoren
bent u ‘het team achter het team’!

• De spelers en coaches stoppen al hun
energie in de trainingen en wedstrijden.
• Red Eagles heeft de hulp nodig om die
energie gericht en doorlopend te kunnen
blijven steken in dit team. Dat vraagt om
een financieel stabiele omgeving die
sponsoren samen met ons kunnen
realiseren.

Waaraan hebben wij concrete
behoefte?
• 3 leading players (nationaal) en 2 import
spelers (europees)
• Materiaal om de spelers professioneel te
ondersteunen gedurende het ice – en
off-ice seizoen
• Volle tribunes voor sfeer en support
Sponsoren die zich tot tenminste 2020
willen verbinden aan de ontwikkeling en
het succes van ons BeNe-league team
Red Eagles.

• Natura: financieert u noodzakelijk
spelersmateriaal voor drie jaar of bent u
die werkgever die onze buitenlandse
spelers van een baan kan voorzien?
• Videosponsoring. Maakt u als sponsor
video-opnames en on-line streaming
van wedstrijden mogelijk?
• Muziek en lichteffect sponsor. Muziek en
show zijn ‘de kers’ op de ijshockeygame
en een goede show trekt publiek.
Maakt u dit als sponsor mogelijk met
kennis en middelen?
• Bent u die merchandising specialist die
een programma van merchandising
voor de Red Eagles ontwikkelt en
uitbaat?
Het moge duidelijk zijn dat wij ervoor willen
gaan; doet u met ons mee?
Voor meer informatie over deze of andere
mogelijkheden komen wij heel graag zo
spoedig als mogelijk met u in contact.
Mail ons: sponsoring@red-eagles.nl

