


De Zoetermeer Panters hebben de afgelopen 3 jaar 

bewezen door met een goed beleid en een strakke 

organisatie een team tot grote hoogte te kunnen 

brengen. Inmiddels speelt het team ijshockey op het 

hoogste niveau in Nederland.  De Zoetermeer Pant-

ers hebben de toon gezet om ijshockey weer op de 

kaart te zetten in Zoetermeer en in Nederland. Wij 

nodigen potentiële sponsors uit om mee te liften met 

ons succes. Succes, om bij te top te behoren in 

datgene waar je als bedrijf of team voor staat. 

Onze spelers zijn ongeëvenaarde bikkelharde  

alleskunners die zich vaardigheden als handelings-

snelheid, doorzettingsvermogen en overzicht eigen 

hebben gemaakt en al schaatsend en stick 

handelend zichzelf overeind moeten houden. De 

ijshockeyers zijn feitelijk bijzonder complete  

sporters die uitblinken in uithoudingsvermogen, 

kracht, explosiviteit en precisie. IJshockey is tevens 

het functioneren in een team dat onder hoogspan-

ning staat. In drie keer 20 minuten met zes man op 

het ijs de tegenpartij verslaan. De spelers staan niet 

meer dan één  minuut op het ijs om zich vervolgens 

helemaal leeg te rijden en hierna weer op te laden 

voor een volgende shift. Welke ondernemer herkent 

zich niet in het bovenstaande? Vallen, opstaan,  

verliezen en weer opstaan en vol overgave gaan voor 

de uiteindelijke winst. Kortom een reflectie van  

hetgeen waar een goede ondernemer het onder-

scheid kan laten zien.

Om sport op het hoogste niveau uit te oefenen zijn 

sponsoren voor Zoetermeer Panters onmisbaar. 

Spelers zijn alleen dan in staat om topprestaties te 

leveren, indien de organisatie en alle rand- 

voorwaarden goed zijn geregeld.  Om dit te bereiken 

hebben wij uw financiële support hard nodig. Want 

winnen kunnen wij niet alleen. De Zoetermeer  

Panters willen graag samenwerken met bedrijven die 

het nut inzien van het gezamenlijk nastreven van suc-

ces.  Uw succes is ons succes en vice versa.  

Samenwerking is essentieel voor de Zoetermeer 

Panters om het hoogste doel te bereiken. En  

samenwerken doen wij dan ook graag met u. Naast 

onze sportieve doelstelling staat het behalen van uw 

sponsordoelstelling voorop.

IJshockey biedt u de gelegenheid om uzelf en uw 

klanten weg te trekken uit de sleur van de dag en het 

weekend. Tezamen met een publiek van 500 tot 

1500 toeschouwers kunt u genieten van  

absolute topsport in Zoetermeer.   Voorafgaand aan 

de wedstrijden heeft u de gelegenheid om in restau-

rant Ilili van een kwaliteitsdiner genieten. Na afloop 

van de wedstrijden kunt u nakaarten onder het genot 

van een hapje en een drankje in het in Amerikaanse 

“fifties” stijl opgetrokken Sportcafé de “Hotwings”.  

Wij bieden u graag ons sponsorprogramma aan. 

Beschouw het als voorzet voor uw sponsor wensen. 

Vanzelfsprekend kunnen wij u op aanvraag maat-

werk aanbieden.
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DYNAMISCH ZAKENDOEN
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MAAK DEEL 
UIT VAN 

ONS SUCCES

IJshockey gaat om teamwerk. In drie keer 20 minuten met zes man 

op het ijs de tegenpartij verslaan. Samenwerking is essentieel om 

dat doel te bereiken. Samenwerken doen wij ook met u. Daarin 

staat voor ons het behalen van uw sponsordoelstelling voorop.

Sponsoren zijn voor Zoetermeer Panters onmisbaar. Niet alleen om 

de financiën, maar ook als supporter en als ambassadeur voor de 

sport. 

Al jarenlang is Zoetermeer Panters een succesvolle ijshockeyclub 

in Nederland. We maken gebruik van de prachtige accommodatie 

Silverdome in Zoetermeer waar we iedere wedstrijd meer  

supporters op de tribune mogen verwelkomen. 
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SPONSOR WORDEN IS EENVOUDIG, 
DE OPBRENGST MAXIMAAL
In het ijssportcentrum Silverdome zien tenminste  

iedere twee weken ruim 500 mensen de wedstrijd. 

De drukbezochte website is een bron van  

informatie voor duizenden bezoekers, diverse  

social media met ruim 3000 aangemelde leden en 

iedere wedstrijd krijgt optimale media-aandacht.

Uw sponsordoelstelling is leidend bij de manier  

waarop u Zoetermeer Panters sponsort. Er zijn  

verschillende manieren en combinaties mogelijk. 

Maak nu een afspraak met het sponsorteam.  

U kunt al de volgende wedstrijd onderdeel  

uitmaken van het team Zoetermeer Panters  

waar we samen zorgen voor succes.
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* aantal abonnees
** unieke bezoekers per maand (gemiddeld over een heel jaar)

Facebook vrienden  2.660+

Twitter volgers  600+

LinkedIn connecties  600+

Instagram connecties  925+

YouTube views  14.670+

Nieuwsbrief-lezers*  950+ 

Website bezoekers**  2.500+

Flyers per thuiswedstrijd 2.000+

DE FEITEN
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SPONSOR PAKKETTEN 
2018/2019
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Logo op de voor of achterkant van het shirt (onder) of op de broekhoes (voorkant) 

Gedrukte media pakket: 

Vermelding op geprinte wedstrijdaankondigingen (posters en flyers) 

en vermelding in het Zoetermeer Panters jaarboek 

Digitaal media pakket: 

Banner website, uiting op beamer tijdens de wedstrijd, logo vermelding in nieuwsbrief,

exposure op social media en prominent in beeld op sponsorbord t.b.v. interviews

Uiting op de boarding met een lengte van 2 meter

Korting bij afname complete Powerplay Partner pakket

€ 18.750,-

€ 6.250,-

€ 500,-

€ 625,-

€ 1.500,-

 -/- € 2.625,-

€ 6.250,-

€ 500,-

€ 625,-

€ 875,-

 -/- € 750,-

HOOFDSPONSOR PAKKET

POWERPLAY PARTNER

Naam verbinding aan de vereniging: …………… Panters

Logo voor op het shirt 

Gedrukte media pakket: 

Vermelding op geprinte wedstrijdaankondigingen (posters en flyers) 

en vermelding in het Zoetermeer Panters jaarboek 

Digitaal media pakket: 

Banner website, uiting op beamer tijdens de wedstrijd, logo vermelding in nieuwsbrief,

exposure op social media en prominent in beeld op sponsorbord t.b.v. interviews

Uiting op de boarding met een lengte van 4 meter

Korting bij afname complete Hoofdsponsor pakket

Totale Hoofdsponsor pakket: € 25.000,- PER SEIZOEN

Totale Powerplay Partner pakket: € 7.500,- PER SEIZOEN
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Klein Logo op de schouder, mouw of achterkant broekhoes

Gedrukte media pakket: 

Vermelding op geprinte wedstrijdaankondigingen (posters en flyers) 

en vermelding in het Zoetermeer Panters jaarboek 

Digitaal media pakket: 

Banner website, uiting op beamer tijdens de wedstrijd, logo vermelding in nieuwsbrief,

exposure op social media en prominent in beeld op sponsorbord t.b.v. interviews

Korting bij afname complete Stick Partner pakket

€ 2.500,-

€ 500,-

€ 625,-

-/- € 425,-

STICK PARTNER

Gedrukte media pakket: 

Vermelding op geprinte wedstrijdaankondigingen (posters en flyers) 

en vermelding in het Zoetermeer Panters jaarboek 

Digitaal media pakket: 

Banner website, uiting op beamer tijdens de wedstrijd, logo vermelding in nieuwsbrief,

exposure op social media en prominent in beeld op sponsorbord t.b.v. interviews

Uiting op de boarding met een lengte van 2 meter

Korting bij afname complete Puck Partner pakket

€ 500,-

€ 625,-

€ 875,-

-/- € 250,-

Totale Puck Partner pakket: € 1.750,- PER SEIZOEN

PUCK PARTNER
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Totale Stick Partner pakket: € 3.200,- PER SEIZOEN
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EXTRA
MOGELIJKHEDEN

Een ijshockeyclinic voor uw personeel gegeven door één van de spelers van Zoetermeer Panters.

De clinic bestaat uit: •  Korte spel uitleg •  Warming up en valtechniek 

   •  Schaatstechniek •  Puckcontrole  

   •  Alle geoefende stoffen in praktijk tijdes een wedstrijdje

Totale duur van een Clinic is 3 uur en wordt afgesloten met 

een drankje in de horeca van Silverdome. Een clinic is tevens 

uit te breiden met een borrel, lunch of zelfs een curlingclinic.

•   Exposure op de flyers, posters welke verspreid worden door Zoetermeer met daarop  

de wedstrijd aankondiging van de betreffende wedstrijd van dat weekend!

•  Exposure op website en social media in de week voorafgaand aan de wedstrijd

•  Bedrijfsnaam zal meerde malen omgeroepen worden tijdens de wedstrijd

•  6 toegangskaarten voor de betreffende wedstrijd (excl. horeca)

CLINICS

WEDSTRIJD SPONSOR* 

PRIJS OP AANVRAAG

Voor bestaande relaties**: € 300,- PER WEDSTRIJD

Voor nieuwe relaties: € 375,- PER WEDSTRIJD

Indien alle wedstrijden worden afgenomen (8 competitie wedstrijden):  
€ 2.500,-. Per seizoen (excl. Play offs)

* 4 weken voor wedstrijddatum aankondigen, ivm opmaak.
** bij afname van bestaand partner pakket 7
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BEDRIJFSLOGO VERMELDING IN DE HAL

4 meter boarding voor uw reclame uiting

2 meter boarding voor uw reclame uiting

 

Stickerrand op het glas boven de boarding 

Lengte:  140 meter (op de gehele glaswand rond de ijsvloer)

Hoogte: 15-20 cm hoog

Canvas doek in de hal, boven de tribune

Formaat: circa 9 x 3 meter.

Logo sponsor op de ijsvloer*

Voor 1 augustus besteld en betaald

€ 1.500,-

€ 2.750,-

€ 3.750,-

€ 875,-

€ 1.625,-

€ 2.250,-

€ 8.750,-

€ 13.750,-

€ 17.500,-

€ 3.750,-

€ 6.250,-

€ 8.750,-

€ 2.500,-

1 jaar: 

2 jaar:

3 jaar:

1 jaar:

2 jaar:

3 jaar:

1 jaar:

2 jaar:

3 jaar:

1 jaar:

2 jaar:

3 jaar:

1 jaar:

* in overleg
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Stichting Sweetlake Panters

Postbus 4027

2980 GA Ridderkerk

+31 628 24 67 75

Algemene informatie:  info@zoetermeerpanters.nl

Secretariaat:    info@zoetermeerpanters.nl

Wedstrijdsecretariaat:   info@zoetermeerpanters.nl

Website:   www.zoetermeerpanters.nl 

Facebook:  facebook.com/pantershockey

Instagram:  instagram.com/pantershockey

Twitter:    twitter.com/pantershockey 

LinkedIn:     nl.linkedin.com/in/zoetermeerpanters

YouTube:  youtube.com/user/pantershockey

Design:   John Kolen

   Thomas Borgman

CONTACT EN COLOFON
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