MEMO

Sponsoring Teamarrangement ‘ MHCN trainingspakken ‘

BV sept. 2017

Kosten € 70,-/pak (excl. BTW en excl. bedrukking) en voor kinderen € 66,-/pak (excl. BTW en bedrukking)
" Voor circa € 1.200,- excl. BTW ziet jouw team er prachtig uit "
Actie: Zoek een sponsor of 2 bedrijven van ouders/relaties die circa 600 euro willen investeren,
en ..... jouw team ziet er eensgezind en prachtig uit; en MHCN wordt nog mooier !
Uitgangspunten MHCN-teamtrainingspakken
- Het MHCN-teamarrangement geldt uitsluitend voor complete MHCN-pakken (jack én broek).
- MHCN biedt in samenwerking met Club Colors en Summit de leden mooie 'donkerblauwe MHCN
trainingsjacks en broeken voorzien van een wit MHCN-logo'.
- Er is keuze uit drie modellen: 'heren' / 'dames' (maten: XS, S, M, L, XL) en 'kinderen' (jongens/meisjes is
één lijn in de maten: 116, 128, 140, 152, 164).
- Een unieke kans voor MHCN-teams, een hele scherpe prijs en facturatie op bedrijfsnaam is mogelijk.
- Summit splitst de 'teamfactuur' in maximaal 2 sponsor/-bedrijfsfacturen (juiste opgave door sponsor).
- Verkoop/bestelling/levering vindt plaats via Summit, daar zijn ook de pasmodellen beschikbaar.
- Levertijden (na bestelling) zijn mede afhankelijk van de beschikbare voorraad bij Club Colors, het
aantal teams dat gelijktijdig een bestelling plaatst en eventuele productietijden bij de fabrikant.
- De Sponsor regelt samen met de teamcoach ‘het passen en de bestellijst van de juiste pakken’.
- De sponsorbedrukking dient te voldoen aan de 'Kledingrichtlijnen van MHCN'.
- Voorafgaand aan de bestelling en bedrukking is goedkeuring per email nodig via sponsoring@mhcn.nl
- Sponsorbedrukking kan door Summit worden verzorgd, echter mag ook elders worden geregeld, mits
voldaan wordt aan de 'Kledingrichtlijnen MHCN'.
- De kosten van Sponsorbedrukking variëren per opdruk (indicatie is ca. € 7 à 9,- per opdruk).
- Bedrukkingen (positie, afmeting, kleur) conform de 'Kledingrichtlijnen MHCN':
. vaste posities op boven-rug (max. afm. 350 cm2) of rechterschouder/boven mouw (max. afm. 100 cm2);
. sponsorlogo in de kleur: ‘wit’ of in de sponsorkleur (na overleg vooraf met SponsorCie);
. géén spelersnamen (i.v.m. roulatie en uitgifte vervolgseizoen);
. MHCN adviseert sponsors/team dringend de pakken niet van ‘nummers’ te voorzien (i.v.m. roulatie/
uitgifte en kosten vervolgseizoen). Aan de binnenzijde is een schrijflabel voor de naam. Indien toch
nummers dan in wit: 5,5 cm hoog, positie jack: voor - rechtsonder, positie broek: voor - linksboven.
- Bij de aankoop van alleen jacks òf broeken voor een team gelden de normale winkelprijzen.
- De MHCN jacks en broeken zijn ook per stuk in de losse verkoop bij Summit te koop voor de normale
winkelprijzen (dit is altijd incl. BTW).
- Toelichting bruikleen: MHCN stelt als voorwaarde dat de teampakken 'in bruikleen' aan spelers
worden uitgegeven door de sponsor/team, en dat de coach aan het einde van het seizoen de pakken
inneemt, dit i.v.m. gebruik vervolgseizoen. Ervaring leert dat pakken zeker 2 seizoenen meegaan.
Vooraf sturing hierop voorkomt later veel uitleg, regelwerk en onnodige (sponsor)kosten.
- Prijzen seizoen 2017/18.
Vragen? Of Sponsor gevonden? Email: sponsoring@mhcn.nl
Voorbeelden
- Jongste Jeugdteam 8-tallen
nodig 8 pakken (excl. Coaches): ofwel 8x € 66,-/pak = € 528,- excl. BTW en excl. Sponsorbedrukking
- Seniorteam/Jeugdteam 15 spelers
nodig 15 pakken (excl. Coaches): ofwel 15x € 70,-/pak = € 1.050,- excl. BTW en excl. Sponsorbedrukking
- Jeugdteam 14 spelers + 3 coaches/trainers (met 7 kindermaten en 10 seniormaten)
nodig 7x € 66,- + 10x € 70,- + 17x bedrukking € 8,-/stuk = € 1.298,- excl. BTW

