
 

In dit document vindt u het rechtenpakket waarmee u zich als tweede naamgevend hoofdsponsor 

aan ons team kunt verbinden. Dit pakket is voor komend seizoen nog beschikbaar. Maar u kunt er 

ook voor kiezen om een deel van dit pakket af te nemen. Of klein beginnen en op termijn 

doorgroeien naar het mede naamgevend hoofdsponsorschap. 

Graag gaan we met u in gesprek om uw positionering, kernwaarden en marketing doelstellingen te 

bespreken. Op die manier kunnen we het voorstel volledig aanpassen op uw wensen. 

TWEEDE NAAMGEVER 

• Als mede hoofdsponsor passen wij onze naam aan naar Team IKO – TWEEDE NAAMGEVER.  

Dat betekent dat al onze sporters zullen schaatsen in schaatspakken in de kleuren van beide 

sponsoren, met duidelijke logo-voering op alle kleding. Elke schaatser zal op radio, tv, kranten en 

in het stadion worden aangekondigd als een schaatser 

van beide sponsoren. De impact is daarmee maximaal. 

• Het logo van uw bedrijf komt op het bovenbeen, 

bovenlichaam en cap/muts/haarband van de 

schaatspakken en alle overige kleding zoals broeken, 

jassen, truien, w-up kleding, etc. gedragen tijdens 

nationale wedstrijden. Deze logo's zijn bij de 

schaatsuitzendingen op tv zeer goed zichtbaar.  

• Het logo van uw bedrijf komt op het bovenlichaam en 

cap/muts/haarband van de schaatspakken en op alle 

andere bovenlichaam kleding gedragen tijdens 

internationale wedstrijden. Zo heeft u niet alleen tijdens de nationale wedstrijden maar ook 

tijdens alle internationale wedstrijden uw logo's prominent en duidelijk in beeld. 
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• Bereik via de logo-voering cumulatief 157 miljoen kijkers via meer dan 100 uur tv per jaar. 

• Het persoonlijk portretrecht van de schaatsers van Team IKO maakt deel uit van het pakket. Zo is 

het mogelijk om onze sporters te gebruiken in online of offline marketing campagnes. 

• VIP kaarten die naar vrij inzicht kunnen worden verdeeld over de verschillende   

wedstrijden die worden verreden in Heerenveen. U kunt 

bijvoorbeeld alle kaarten inzetten tijdens één wedstrijd of 

juist de kaarten verdelen over de verschillende toernooien. 

• Een VIP kaart geeft gedurende een dag van het toernooi 

toegang tot de IKO lounge in Thialf, inclusief uitgebreid 

eten, drinken, parkeerkaart en een zitplaats op de tribune. 

In de IKO lounge bieden we een uniek programma met in 

elke dweilpauze voorbeschouwingen, nabeschouwingen en 

interviews met bekende oud-schaatsers zoals Marianne 

Timmer en ontmoet u persoonlijk de schaatsers van Team 

IKO. Ook is er uitgebreid de mogelijkheid om in contact te 

komen met de andere interessante sponsoren van het team. 

• U krijgt het recht om met voorrang en gegarandeerde toewijzing extra kaarten bij te bestellen 

voor alle toernooien in Heerenveen als ook kampioenschappen in het buitenland zoals komend 

seizoen het EK in Hamar. Wij organiseren bij dergelijke buitenlandse toernooien indien gewenst 

een gezamenlijke sponsorreis. Uniek om mee te maken met bijvoorbeeld directie of belangrijkste 

klanten. 

• U mag deelnemen aan de jaarlijkse IKO clinic, waarbij de schaatsers van het team een leuke 

schaatsles geven aan de familie van sponsoren en partners van het team. Deze clinic vindt plaats 

aan het eind van het schaatsseizoen (maart van elk jaar).  

• Als sponsor van Team IKO bent u uitgenodigd voor alle extra activiteiten die we organiseren voor 

onze sponsoren. Zo zijn we van plan om komend seizoen een sponsor reis te organiseren naar 

één van onze buitenlandse trainingskampen. Maak van dichtbij mee hoe het leven van een 

topsporter eruit ziet. Lunch en dineer samen met de sporters van het team en leer zo de 

sporters beter kennen. Zelf fanatiek sporter? Ga mee op de fiets en probeer Esmee Visser en Joy 

Beune bij te houden tijdens een ritje door het mooie Italiaanse landschap. Bijkomende kosten 

worden per activiteit van te voren gecommuniceerd. 



Neem contact met ons op voor de exacte prijsopgave voor bovenstaand pakket. Ook kunt u een 

deel van het pakket afnemen, bijvoorbeeld een kleiner logo zonder mede-naamgeverschap. 

 

E: info@teamiko.nl  

M: 06-53419439 (Martin ten Hove)
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