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BESTE SPONSOR,
 

Voor u ligt de sponsorbrochure van de UNIS Flyers. Hartelijk 
dank voor uw interesse in UNIS Flyers.

Het afgelopen seizoen was UNIS Flyers het meest succesvolle 
sportteam in Friesland en dat willen we dit seizoen opnieuw 
worden. Elke week zullen onze ijshockeyers strijden voor 
prolongatie van het bekerkampioenschap, de landstitel en de 
Beneliga in het mooie Thialf.

Het succes van het afgelopen seizoen kent vele vaders. Onze 
hoofdcoach Mike Nason zorgde voor een succesvol team op 
het ijs dat zich kenmerkte door samenwerken, plezier, lokale 
trots en de beste willen zijn. De waarden die bij onze club 
passen.

In de business club zien wij dit terug. Vele lokale ondernemers 
zijn wekelijks te gast bij onze wedstrijden. Dit betekent dat wij 
u elke week een mogelijkheid kunnen bieden om met lokale 
ondernemers in contact te komen. Binnen de business club 
heerst een huiselijke en persoonlijke sfeer. Een ideale plek om 
ontspannen nieuwe kansen in de markt te vinden.

We hopen dat de diverse commerciële mogelijkheden bij 
UNIS Flyers u een goede indruk geven en dat we het komend 
seizoen of seizoenen mogen samenwerken.

Als club zien wij een mooie en succesvolle toekomst tegemoet 
en wij nodigen u graag uit om deel uit te maken van de groep 
ondernemers die topsport in Friesland steunt en aanmoedigt.

U bent van harte welkom.
 
Met sportieve groet,
 

Henk Hoekstra



UNIS Flyers staat voor:



DYNAMISCH ZAKENDOEN
IJshockey, een van de puurste sporten die er 
bestaat. De populairste ijssport in Canada, de 
Verenigde Staten en een groot gedeelte van 
Scandinavië. De sport is snel, tactisch en af en 
toe ontstaat er een vechtparttjtje.

De ijshockeysport heeft de afgelopen jaren een 
sterke ontwikkeling doorgemaakt en is nog 
steeds groeiend. Inmiddels is het een van de 
grootste sporten binnen Nederland. Natuurlijk 
dragen de uitstekende resultaten van de 
nationale elftallen daar aan bij.

UNIS Flyers heeft een rijke historie, met helden 
van toen en nu, en weet dat dit alles ook niet 
mogelijk zou zijn zonder hulp van partners, 
sponsors en suppliers. UNIS Flyers wordt al 
jarenlang ondersteund door verschillende 
partners en daar zijn we erg trots op en 
dankbaar voor. Zonder deze samenwerkingen 
zou de ijshockeysport in Heerenveen niet zo 
ver zijn gekomen.

KOMT U ONS TEAM VERSTERKEN?
Het team van UNIS Flyers in Heerenveen 
bestaat uit onder meer spelers, coach, 
fans, sponsoren en vrijwilligers. Wij zouden 
het op prijs stellen u binnenkort te mogen 
verwelkomen in ons team als trotse sponsor?

BELEEF DE WEDSTRIJDEN
De wedstrijd staat op het punt te beginnen, de 
wedstrijd tactiek is besproken. Klaar voor de 
strijd. Bent u voor het eerst bij een wedstrijd, 
dan leggen onze oud spelers de regels graag 
aan u uit.

We zijn klaar voor de wedstrijd en hebben 
er iedere keer weer het volle vertrouwen in. 
U neemt uw relaties mee naar de tribune en 
gaat genieten van een spectaculaire avond. 
Drie maal 20 minuten op het puntje van uw 
stoel. In de twee tussenliggende pauzes kunt 
u even op adem komen en bijpraten met de 
andere zakenpartners, onder het genot van 
een consumptie, in onze direct aangrenzende 
Business Lounge.

We hopen dat het door u gekozen sponsor-
pakket aansluit op uw sponsordoelstellingen. 
Wij hopen dat deze de verwachting overtreft 
bij u als sponsor van deze prachtsport welke 
onderdeel uitmaakt van Sportstad Heerenveen.

OVER U EN ONS
Ook voor het seizoen 2017- 2018 is, alweer 
het 5e seizoen op rij, UNIS Group uit Grou 
hoofdsponsor. Deze internationaal opererend 
dienstverlener herkent de meerwaarde van 
een sportorganisatie die primair de belangen 
van al haar stakeholders hoog in het vaandel 
heeft staan en maatschappelijk verantwoord wil 
opereren.

Naast onze hoofdsponsor zijn het afgelopen 
seizoen meerdere co-sponsoren en business 
clubleden toegetreden tot onze club. Ook 
afgelopen seizoen hebben we met trots en 
inzet onze titels kunnen prolongeren. Een prima 
basis om op door te bouwen aan onze ambitie.

Afgelopen seizoen hebben ruim 30.000 fans 
en bezoekers de wedstrijden beleeft in de 
grootste ijshockeyhal van Nederland. Maar ook 
de website, social media en fanbase UNIS Flyers 
groeien nog ieder jaar in .



2016

Sponsors bedankt!

2017



LET’S GO
Een ijshockeyer die scoort bedankt altijd eerst degene 
die de assist gaf en daarna de rest van het team. Het 
geven van de beslissende voorzet is net zo belangrijk 
als het scoren zelf. Elke ijshockeyer weet dat de kans 
vele malen groter is als team dan als individu. U, als 
sponsor en wij zijn ook een team. UNIS Flyers wil u 
instelling brengen om te scoren. Laat ons u de voorzet 
geven waarmee u kansen in de markt kan afronden. Of 
andersom. Hoe dan ook, samenwerken loont met als 
ultieme beloning het doel behalen.

Dat is ijshockey. Dat is ons spel. Doe mee en let’s go!

DE 4e PERIODE
Het laatste fluitsignaal heeft geklonken. Spelers gaan 
naar de kleedkamer. Winst of verlies. Het maakt niet 
uit. Met opgeheven hoofd stappen de spelers even 
later de Business Lounge binnen. Nog een drankje. Nog 
een verhaal. Want ijshockeyer word je niet, dat ben je.

ENTHOUSIASME, PLEZIER EN TROTS DOMINEREN 
IN DE BUSINESS LOUNGE
Trouwe Flyer fans krijgen steeds meer gezelschap 
van nieuwe fans en bezoekers. De supportersschare 
groeit. Enthousiasme, plezier en trots domineren in 
de Business Lounge. Achter de spelersbanken op de 
sponsortribune – de beste positie om de wedstrijd 
optimaal te kunnen volgen – gaat u genieten van 
deze prachtige sport. Na afloop van de wedstrijd is de 
Business Lounge de plek om te netwerken en goede 
gesprekken te voeren. De coaches en spelers komen 
na afloop van iedere wedstrijd in de Business Lounge. 
Ze vertellen graag over hun passie voor ijshockey en 
over de gespeelde wedstrijd.

STATISTIEKEN SEIZOEN 2016-2017

91594
LIVE TV KIJKERS30011

TOESCHOUWERS X 1000

1132

FOLLOWERS

2882

FOLLOWERS

4555

FOLLOWERS
57%
STIJGING

9%
STIJGING

23%
STIJGING

43
GOALSTONY DEMELINNE

NEDERLAND

TOPSCORER GOALS 77
ASSISTSMARCO POSTMA

NEDERLAND

TOPSCORER ASSIST 104
TOTAALMARCO POSTMA

NEDERLAND

TOPSCORER TOTAAL 104
MINUTENYAN TURCOTTE

CANADA

OP DE STRAFBANK

12x

BEKER

1x

BENELIGA

9x

LANDSKAMPIOEN

247 VOOR
83 TEGEN

GOALS 498 PIM
(STRAFMINUTEN)

2 SHUT-OUTS
(GEEN TEGENDOELPUNTEN)

8260,000 M
GEREDEN



• Toegang tot álle 
thuiswedstrijden van UNIS 
Flyers (BeNeLeague-, NIJB 
Beker van Nederland)

• Business seats op de 
zakelijke tribune (vaste 
plaatsen)

• 1 gratis parkeerplaats per 
twee business seats 

• Toegang tot de exclusieve 
Business Lounge

• 2 maal per jaar een 
netwerkevent met alle 
sponsoren van UNIS Flyers

• Bedrijfsvermelding in de 
exclusieve Business Lounge

BUSINESS 
LIDMAATSCHAP

1 Business seat

Pakketprijs per seizoen € 850,-

2 Business seats

Pakketprijs per seizoen € 1.500,-

4 Business seats

Pakketprijs per seizoen € 2.750,-

UNIEKE KANSEN OM

SAMEN TE SCOREN!

U GENIET ONDERMEER VAN:

vanaf € 850,- per seizoen

SPONSORMOGELIJK HEDEN 2017 - 2018

LIDMAATSCHAP BUSINESS CLUB 
UNIS FLYERS

Alle bedrijven en relaties die zakelijk zijn verbonden 
aan UNIS Flyers, vormen samen één van de gezelligste 
zakelijke netwerken van Friesland: Business Club UNIS 
Flyers.

Een uniek platform voor ondernemers, voor het 
versterken en onderhouden van zakelijke contacten. 
Sponsoren en zakelijke relaties zijn op wedstrijddagen 
van harte welkom in de exclusieve Business Lounge, 
deze is uitermate geschikt voor netwerken en biedt 
een sfeervolle ambiance met zowel uitzicht op de 
ijshockeybaan als de 400 meter baan van Thialf.



BUSINESS PARTNER
PAKKET

• Lidmaatschap Business Club UNIS Flyers
• 8 Business seats op de zakelijke tribune 

(vaste plaatsen)
• 4 Parkeerkaarten
• 20 Seizoenkaarten voor de normale 

tribune
• Logovermelding op het wedstrijd shirt
• Communicatiepakket: commercial 

op Flyers Live TV, logo op 
wedstrijdposter en 1 advertentie in het 
programmaboekje

• Logovermelding op de backdrop en op 
de website

• Boarding reclame achter de beide goals 
en 2 x 1e ring

• Gereserveerde tafel in de exclusieve 
Business Lounge

• 1 ijshockey clinic (maximaal  
25 personen)

PREMIUM PARTNER 
PAKKET

• Lidmaatschap Business Club UNIS 
Flyers

• 8 Business seats op de zakelijke tribune 
(vaste plaatsen)

• 4 Parkeerkaarten
• 15 Seizoenkaarten voor de normale 

tribune
• Communicatiepakket: commercial 

op Flyers Live TV, logo op 
wedstrijdposter en 1 advertentie in het 
programmaboekje

• Logovermelding op de backdrop en op 
de website

• Boarding reclame TV positie en 1e ring
• Gereserveerde tafel in de exclusieve 

Business Lounge
• 1 ijshockey clinic (maximaal 25 

personen)

OFFICIAL SUPPLIER 
PAKKET

• Lidmaatschap Business Club UNIS 
Flyers

• 6 Business seats op de zakelijke tribune 
(vaste plaatsen)

• 3 Parkeerkaarten
• 10 Seizoenkaarten voor de normale 

tribune
• Communicatiepakket: commercial op 

Flyers Live TV, logo op wedstrijdposter  
en 1 advertentie in het 
programmaboekje

• Logovermelding op de backdrop en op 
de website

• Boarding reclame TV positie en 1e ring

Pakketprijs: € 20.000,-
Pakketprijs: € 15.000,-

Pakketprijs: € 10.000,-

INTERESSE? Neem dan contact op met Pieter Balstra.

(06) 29 06 53 57 of pieterbalstra@unisflyers.nl

SPONSORMOGELIJK HEDEN 2017 - 2018
De Flyers hebben een uitgebreid pakket aan sponsormogelijkheden, naast het leveren van maatwerk voor 
uw bedrijf. U kunt op deze wijze het nuttige met het aangename combineren. Wij bieden u sponsorpakketten 
en wedstrijdarrangementen die u op zowel actieve als passieve manier kunt invullen. Naast het 
hoofdsponsorschap, zoals nu in voorzien door de UNIS Group, bieden we u de volgende sponsordeals aan.



BUSINESS PLUS
PAKKET

• Lidmaatschap Business Club UNIS Flyers
• 4 Business seats op de zakelijke tribune 

(vaste plaatsen)
• 2 Parkeerkaarten
• Boarding reclame TV positie

BOARDING RECLAME

FLYERS LIVE TV

CAFETARIA MODEL

• Logovermelding  
op het wedstrijd shirt

• Logovermelding  
op de broek 

• Logovermelding  
op de helm

• Logovermelding op  
de backdrop, in de 
Business Lounge en  
op de website

• Communicatiepakket: 
commercial op Flyers 
Live TV, logo op 
wedstrijdposter en 
1 advertentie in het 
programmaboekje

• 1 Business seat

€ 7.500,-

€ 3.500,-

€ 2.750,-

€ 2.500,-

€ 2.500,-
€ 850,-

UNIEKE KANSEN OM

SAMEN TE SCOREN!

Pakketprijs: € 4.500,-

SPONSORMOGELIJK HEDEN 2017 - 2018

• IJs boarding reclame 
achter de goal

• IJs boarding reclame 
met TV positie

• IJs boarding reclame

• Reclamebord 1e ring

• Wedstrijdsponsor

• Commercial 15 seconden

• Naamsvermelding

€ 2.500,-

€ 2.250,-
€ 2.000,-
€ 950,-

€ 750,-
€ 95,-
€ 50,-



• 1 Seizoenkaart

• 1 Parkeerkaart

• 1 ijshockey clinic per persoon

• Wedstrijdarrangement per 
persoon

• VIP arrangement per 
persoon

• Toegang exclusieve Business 
Lounge met business seat 
per persoon

• Vrienden van de jeugdpakket 
per seizoen

 (dit komt geheel ten goede aan 
het jeugd ijshockey en het RTC)

€ 140,-
€ 100,-
€ 69,50

€ 32,50

€ 57,50

€ 45,-

€ 250,-

MAATWERK

Naast bordsponsor of toetreding 
tot onze Business Club kunnen wij 
afhankelijk van uw wensen afspraken op 
maat maken.

Te denken valt aan bijvoorbeeld:

• Mediapartner
• Leveranciersafspraken
• Logo vermelding op het wedstrijdshirt 

of trainingspak
• Speciale entreeactie voor uw klanten of 

relaties
• Naam koppeling aan speciale 

evenementen
• Logo in ijsvloer
• Eigen idee?

CAFETARIA MODEL

SUCCES EN SENSATIE
IJshockey is teamwerk. In 3 keer 20 minuten met 
6 man op de ijsvloer de tegenpartij verslaan. Om 
het doel te bereiken is samenwerken essentieel. 
Samenwerken doen wij ook met u. Het behalen 
van uw sponsordoelstelling staat voorop.

Om succes mogelijk te maken zijn sponsoren 
zijn onontbeerlijk, voor spelers, financiën, de 
netwerken en u als supporter en ambassadeur 
voor de club en sport. UNIS Flyers uit 
Heerenveen is een club met een rijk verleden, 
met helden van toen en nu. Een succesvolle 
ijshockeyclub in Nederland. Onze thuisbasis 
ijsstadion Thialf biedt al meer dan 150 jaar pure 
schaatsbeleving op topsportniveau.

Gaat u onderdeel uitmaken van dit succes?

WORD SPONSOR VAN UNIS FLYERS
In de ijshockeyhal van Thialf bezoeken ruim 
1.500 mensen de wedstrijden van UNIS Flyers. 
De drukbezochte website is een bron van 
informatie voor duizenden bezoekers. Op social 
media volgen mensen op YouTube livestream 
de wedstrijden (71.115 kijkers) en heeft de club 
op Facebook ruim 5.000 trouwe volgers. Heeft u 
een kleine indruk. En als trotse aanvulling, deze 
cijfers stijgen jaarlijks.

Uw sponsordoelstelling is leidend bij de manier 
waarop u ons sponsort. Op de volgende pagina’s 
staan de standaard mogelijkheden vermeld. 
Maar voor maatwerk is alle ruimte en dit 
bespreken we graag met u. Wilt u de volgende 
wedstrijd onderdeel uitmaken van UNIS Flyers, 
waar we samen zorgen voor succes.INTERESSE? Neem dan contact op met Pieter Balstra,

Bestuurslid Commerciële Zaken & Businessclub UNIS Flyers 

T. (06) 29 06 53 57

E. pieterbalstra@unisflyers.nl

SPONSORMOGELIJK HEDEN 2017 - 2018



Business Club Unis Flyers
Thialf, Postbus 78

8440 AB Heerenveen

T 088 580 00 49
E info@unisflyers.nl


