


SPONSOR- EN ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN
“HAAGSE KORFBALDAGEN”

1 t/m 10 november 2018

De organisatie van de HAAGSE KORFBALDAGEN heeft besloten bij de komende editie van de 
HKD alleen op zaterdag 3 november in de Sportcampus en tijdens de finalewedstrijden op 
vrijdag 9 en zaterdag 10 november een gedrukt magazine uit te geven. Reden is dat we op 
onze nieuwe website gedurende het hele jaar (1 juli tot 1 juli) de Haagse Korfbaldagen gaan 
promoten middels artikelen en acties in combinatie met de sociale media. Het magazine zal dan
als een soort bulletin meerdere malen digitaal verschijnen. 
Daarmee bereiken we gedurende het gehele jaar een veel breder publiek, dan alleen het 
papieren magazine tijdens de HKD zelf.

Ook dit jaar zal op zaterdag 3 november in de Sportcampus Zuiderpark de gehele dag een 
uitgebreid programma worden afgewerkt met naast de gebruikelijke A-jeugd- en 
seniorenwedstrijden ook een G-korfbaltoernooi en een Beachkorfbaltoernooi voor zowel 
jeugdteams van verenigingen als scholen. In de ochtenduren ook een speciaal 
beweegprogramma voor 35+ met ondersteuning van de HOFPAS en het Sportmedisch 
Centrum Sportcampus. 

Voor adverteerders en sponsors biedt dat veel meer mogelijkheden om hun bedrijf onder de 
aandacht van de lezers c.q. bezoekers te brengen. Ook biedt het onze organisatie veel ruimere 
mogelijkheden het evenement gedurende het gehele jaar door te promoten. Het biedt ons ook 
de mogelijkheid aantrekkelijkere tarieven en mogelijkheden aan te bieden. 
Onderstaand de uitgaven van ons magazine van de afgelopen jaren.



SPONSORMOGELIJKHEDEN (1 juli 2018 – 1 juli 2019)

Sponsoring < € 500

Tegenprestatie HKD Gratis plaatsen bedrijfslogo en advertentie op website 
HKD gedurende gehele seizoen, met link naar website 
bedrijf. 

Barter /supplier < € 750 

Tegenprestatie HKD Gratis bedrijfslogo en advertentie op website met link 
naar website bedrijf gedurende gehele seizoen voor 
€ 100. 

Sponsoring € 500 tot € 750

Tegenprestatie HKD Gratis 1/4 pagina advertentie in alle uitgaven digitale 
nieuwsmagazine, tevens gratis bedrijfslogo en 
advertentie op website HKD met link naar eigen website 
gedurende gehele seizoen.

Barter /supplier Tegenwaarde € 750 tot € 1500

Tegenprestatie HKD Bedrijfslogo en advertentie op website met link naar 
website bedrijf gedurende gehele seizoen voor € 75. 

Sponsoring € 750 tot € 1500

Tegenprestatie HKD Gratis 1/2 pagina advertentie in alle uitgaven digitale 
nieuwsmagazine, tevens gratis bedrijfslogo en 
advertentie met link naar eigen website gedurende 
gehele seizoen op website HKD.

Barter /supplier Tegenwaarde € 1500 tot  € 2500

Tegenprestatie HKD Bedrijfslogo en advertentie met link naar eigen website 
bedrijf gedurende gehele seizoen voor € 50. 

Sponsoring € 1500 of meer

Tegenprestatie HKD Gratis 1/1 pagina advertentie in alle uitgaven digitale 
nieuwsmagazine, tevens bedrijfslogo en advertentie met
link naar eigen bedrijfswebsite gedurende gehele 
seizoen op website HKD.

Barter /supplier Tegenwaarde € 2500 of meer

Tegenprestatie HKD Gratis 1/1 pagina advertentie in alle uitgaven digitale 
nieuwsmagazine, tevens bedrijfslogo en advertentie met
link naar eigen bedrijfswebsite gedurende gehele 
seizoen op website HKD.

 Seizoen/jaar loopt van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019
 Advertentie dienen kant en klaar aangeleverd te worden volgens de daarvoor geldende 

richtlijnen. Wanneer advertentie door onze organisatie moet worden opgemaakt, wordt dit 
apart in rekening gebracht.

 Sponsoring geldt gedurende een heel jaar van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019 
 Een barter (supplier) kan bestaan uit het beschikbaar stellen van prijzen voor de finalisten of 

het geheel of gedeeltelijk vergoeden kosten bepaalde kosten organisatie of 
kortingsmogelijkheden afnemen producten sponsor. 

 Alle sponsors worden uitgenodigd voor de finale-avonden.
Op zaterdag 10 november met gereserveerde plaatsen en ontvangst in de sponsorruimte 
(incl. diner). 

 Bij voldoende inkomsten vanuit sponsoring zal deel worden besteed aan inkoop zendtijd 
Radio en TV.

 Voor naamsverbinding aan het evenement of beschikbaar stellen (wissel)prijzen met naam 
sponsor gelden andere tarieven. 

 Reclamedoeken sponsors op zaterdag 3 november in Sportcampus en tijdens de 
finaleavonden afhankelijk van sponsorvorm.



Livestream 2018
Finalewedstrijden zullen op vrijdag 9 en zaterdag 10 november 2018 live worden 
uitgezonden via de website van de haagsekorfbaldagen.nl. Op vrijdag 2 wedstrijden en op 
zaterdag 3 wedstrijden.
Bedrijven worden in de gelegenheid gesteld hun logo en reclamefilmpjes (in de pauze 
wedstrijden) in beeld te brengen. Tarieven zijn als volgt:

Finales HK/OK senioren, A jeugd HK/OK 
en G-korfbal.

€ 350 per wedstrijd 

Tegenprestatie HKD BedrijfsLogo in beeld gedurende gehele wedstrijd
Advertentie of reclamefilm (max. 1.30 minuten) in pauze
wedstrijd. 

Finales senioren 1-2-3 en A jeugd 1-2-3 € 250 per wedstrijd 

Tegenprestatie HKD BedrijfsLogo in beeld gedurende gehele wedstrijd
Advertentie of reclamefilm (max. 1.30 minuten) in pauze
wedstrijd. 

Finales HK/OK senioren, A jeugd HK/OK 
en G-korfbal.

€ 150 per wedstrijd 

Tegenprestatie HKD BedrijfsLogo en advertentie in pauze wedstrijd. 

Finales senioren 1-2-3 en A jeugd 1-2-3 € 100 per wedstrijd 

Tegenprestatie HKD BedrijfsLogo en advertentie in pauze wedstrijd. 

Finales HK/OK senioren, A jeugd HK/OK 
en G-korfbal. 

€ 75

Tegenprestatie HKD BedrijfsLogo in pauze wedstrijd. 

Finales senioren 1-2-3 en A jeugd 1-2-3 € 50

Tegenprestatie HKD bedrijfsLogo in pauze wedstrijd. 

BEDRIJFSLOGO/ADVERTENTIE 
OP WEBSITE/MAGAZINE HKD 
BedrijfsLogo op hoofdpagina met link naar website bedrijf  € 50 per jaar*

BedrijfsLogo op hoofdpagina met link naar advertentie 
sponsorpagina met link naar website bedrijf. 

€ 125 per jaar* 

BedrijfsLogo op hoofdpagina met link naar advertentie 
sponsorpagina met link naar website bedrijf. Tevens bedrijfslogo 
in alle uitgaven digitale magazines. 

MINIMAAL € 250 per jaar* 
(is afhankelijk van grootte 
in digitale magazine)

BedrijfsLogo op hoofdpagina met link naar advertentie bij eigen 
vereniging op pagina deelnemende verenigingen met link naar 
website bedrijf  

€ 75 per jaar*

Gelegenheid tot plaatsen advertentie met kortingsactie op 
website HKD 

€ 75 per keer* (max. 3 
maanden)

 Seizoen loopt van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019
 Advertentie dienen kant en klaar aangeleverd te worden volgens de daarvoor geldende 

richtlijnen. Wanneer advertentie door onze organisatie moet worden opgemaakt, wordt dit 
apart in rekening gebracht.

Voor aanmelding, meer informatie of afspraak:

Rob Blokpoel info@haagsekorfbaldagen.nl of 0628803883

mailto:info@haagsekorfbaldagen.nl

