Red Eagles in het kort

IJshockey in de BeNe league
De Red Eagles spelen met het eerste team in de
BeNe league. In thuis- en uitwedstrijden wordt
er door de Red Eagles gespeeld tegen
onderstaande teams en zien onze spelers en staff
dus vele plaatsen in zowel Nederland en België:


Unis Flyers Heerenveen



Amstel Tijgers Amsterdam



Zoetermeer Panters



HYS Hokij Den Haag



Eindhoven Kemphanen



Tilburg Trappers



Nijmegen Devils



Smoke Eaters Geleen



Leuven Chiefs



HYC Herentals



Antwerpen Phantoms



Liège Bulldogs
Dat betekent veel reizen,
waarvoor wij gebruik
maken van professioneel
busvervoer, om onze
spelers goed uitgerust en
veilig van A naar B te
brengen.

De Red Eagles is een ijshockeyclub met
jeugdteams, een 5e divisie team en een eerste
team in de BeNe-league. Al een halve eeuw
wordt er ijshockey in ’s-Hertogenbosch gespeeld.
Het seizoen 2017-2018 is alweer het derde
seizoen dat er door het eerste team wordt
gespeeld in een internationale competitie met
Belgische en Nederlandse clubs. Het ijshockey
krijgt inmiddels weer meer aandacht in de media
en dat is ook dik verdiend. Het is tenslotte te
snelste teamsport ter wereld en is daarmee
fascinerend om te zien en mee te maken.
Red Eagles bouwt - met vooral ook eigen
doorstromende jeugd - aan een toekomstteam
dat binnen nu en drie jaar weer zeker meespeelt
voor de play-offs in de beker en het BeNe-league
kampioenschap.
Om het team zich goed en volledig te laten
focussen op het ijshockey, bent u als Business
club member van enorm belang. Samen met de
andere members zorgt u voor een financieel
stabiele omgeving waarin ijs, materiaal, logistiek
en trainingsfaciliteiten zijn geborgd.
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Joined fun in business & sport

Wat maakt uw Membership van de
businessclub IJshockey Red Eagles zo
waardevol?
Met uw deelname zet u samen met de andere
clubmembers de schouders onder een sportteam
dat staat voor snelheid, inzet, spanning en
doorzettingsvermogen. Uw steun maakt het
voor de ijshockeyers mogelijk om zich volledig te
focussen op hun sport. U bent met uw financiële
steun naast clubmember dus ook team member,
maar u krijgt er nog meer voor terug.

“IJshockey is leuk, maar
niet eenvoudig! Ervaar

Samengevat hebben wij en u elkaar veel te
bieden.

Het Businessclub membership pakket
op een rij



ijshockey daarom zelf samen
met uw relaties! Onze
Binnen drie jaar zijn wij
kampioenskandidaat met
een Bosch’ ijshockeyteam



business clinic als ideale
relatiemiddag.”


Zonder ambitie is bouwen zinloos…
Net als u als ondernemer heeft ook Red Eagles
een duidelijke missie; wij noemen dat ambitie!
Binnen nu en drie jaar zullen de Red Eagles met
een Bosch team meedingen naar de Nationale
Beker en het kampioenschap in de BeNe-league.
Dat betekent serieus investeren en geloven in
eigen doorstromende jeugdspelers, geleid door
een ervaren coaching staff en spelbepalende
spelers.

Clinics, borrel en wedstrijden
Naast de clinics (2 x per seizoen), nodigen wij u
ook uit voor onze business borrels tijdens en kort
na afloop van al onze thuiswedstrijden in het
Sportiom Den Bosch, maar ook 2 x apart tijdens
het seizoen. Tijd om in ontspannen sfeer te
praten over de wedstrijden, uw business en/of
business van andere members.



Iedere thuiswedstrijd bent u met 2
relaties onze gast;
Tijdens de pauzes (2 x) en na de
wedstrijd worden u en uw gasten
voorzien van een hapje en een
drankje;
U neemt als member met 1 relatie
deel aan een clinic in het seizoen,
waarbij u uw mede-Businessclub
members en hun relatie in een
geheel andere setting tegenkomt
op en naast het ijs;
2 x per seizoen organiseren wij
een netwerkborrel voor u en uw
mede-sponsoren; een mooie
gelegenheid om over het
ijshockey en andere zaken te
praten;
Vermelding op het Businessclub
Membership- en Mediaboard in
het Sportiom.

Totaalprijs per jaar € 2.750,00 (excl. BTW) op
basis van een driejarig partnerschap. Doet u
mee?

