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BESTE SPONSOR,
 

Het seizoen 2017/18 was voor de UNIS Flyers een seizoen om op terug 
te kijken met gemengde gevoelens. Vier finales werden er gespeeld. Aan 
het begin van het seizoen ging de strijd om de Ron Bertelingschaal – de 
Super Cup – na penalty’s verloren in en tegen Geleen. De bekerfinale, 
finale om het Nederlands Kampioenschap en de BeNeLeague-finaleserie 
werden vervolgens ook alle drie verloren, zij het niet nipt, van HIJS Hokij 
Den Haag. 

Als club zijn we van mening dat vier tweede plaatsen ook absoluut een 
goede prestatie is. Bovendien was het gros van de thuiswedstrijden 
attractiever dan voorheen, wat er weer voor zorgde dat er gemiddeld 
meer toeschouwers het stadion kwamen bezoeken. Toch had er meer 
in gezeten. Het seizoen 2018/19 zullen we dan ook in gaan met de 
doelstelling minimaal één prijs te winnen.

Om deze doelstelling te kunnen realiseren, hebben we winnaars nodig. 
Bent u er een? Neemt u dan deze sponsorbrochure ter harte. 

Sinds het aantreden van UNIS Group uit Grou als hoofdsponsor 
en naamgever van de Heerenveense ijshockeyclub, hebben wij de 
organisatie steviger opgebouwd en verbeterd, mede dankzij de bijdragen 
van enthousiaste sponsoren en hardwerkende vrijwilligers. Dit heeft 
ertoe geleid dat UNIS Flyers weer behoort tot de absolute topclubs 
van het Nederlandse ijshockey. Sinds 2013 is de bekerfinale vijf keer op 
rij behaald, de playoff-finale vier keer. Tweemaal werd de beker en het 
Nederlands Kampioenschap veroverd (2016 en 2017), de BeNeLeague 
werd in 2017 voor de eerste keer gewonnen.

Om de status van topclub te kunnen continueren, zijn wij als club 
vooruitstrevend en altijd nieuwsgierig naar commerciële mogelijkheden 
die een eventuele samenwerking met u met zich mee kan brengen. Wij 
nodigen u dan ook graag uit om deel uit te maken van onze prachtige 
ijshockeyclub met zijn mooie verleden, om samen te werken aan een 
succesvolle toekomst! 

Henk Hoekstra



IJSHOCKEY: HET TWEEDE 
EVENEMENT VAN HEERENVEEN
IJshockey, ook wel de snelste teamsport ter 
wereld genoemd, kenmerkt zich door hoge 
snelheden, enorme dynamiek, hardheid, 
onvoorspelbaarheid en af en toe een robbertje 
vechten, kortom: spektakel. Het spel is in 
Canada mateloos populair, en ook in andere 
delen van Noord-Amerika en Scandinavië, 
Oost-Europa en Rusland staat de sport hoog 
op de populariteitslijst. Het Nederlandse 
ijshockey kenmerkt zich door een groot aantal 
fanatieke volgelingen te hebben met een grote 
liefde voor het spel.

HEERENVEEN: IJSHOCKEYSTAD 
MET REIKWIJDTE IN FRIESLAND
De UNIS Flyers zijn bekend in heel Friesland, 
iedereen is ooit wel eens bij ‘ons’ ijshockey 
geweest, kan over deze ervaring vertellen 
en volgt het misschien wel via het internet, 
de krant of de regionale omroep. De club 
kenmerkt zich door een groot achterland en 
heeft veel ‘slapende’ fans, die een of twee keer 
per seizoen een leuke wedstrijd uitkiezen en er 
een leuke dag uit van maken.

Nog interessanter is de trouwe supporters-
schare. Het aantal verkochte seizoenskaarten 
gaat alweer rap richting de 500, en 
gemiddeld zitten er tijdens competitie- 
en bekerwedstrijden ongeveer 1.500 
toeschouwers op de tribune. In de playoffs 
loopt dit aantal op richting de 2500. Op 24 
maart 2018 was het weer eens uitverkocht. 
3.000 toeschouwers passeerden de 
toegangspoortjes en zorgden voor een 
geweldige sfeer in de vierde finalewedstrijd 
tegen Den Haag. Naast het voetbal is het 
ijshockey het bestbezochte wekelijkse 
evenement in Heerenveen.

SOCIAL MEDIA
De naamsbekendheid is 
enorm. Ook zijn wij als club 
trots om te vermelden dat 
de social media-kanalen 
goed in trek zijn. Zo heeft 
de Facebook-pagina meer 
dan 5.000 volgers, op Twitter 
zitten we over de 3000, 
en de Instagram-pagina 
gaat naar verwachting 
aankomend seizoen de 
1.500 volgers aantikken. 
Huzarenstukje van Flyers 
Media is het videokanaal 
Flyers Live TV, dat op 
YouTube 2.000 
abonnees heeft. 
Op dit kanaal 
worden de thuis-
wedstrijden van 
de UNIS Flyers 
uitgezonden. 
Jaarlijks levert 
dit  ruim 80.000 
kijkers op.



HISTORIE
IJshockeyclub UNIS Flyers is opgericht in 1967 
en vierde zijn 50-jarige bestaan in het seizoen 
2017/18. Gedurende deze periode heeft het 
ijshockey altijd een belangrijke rol gespeeld 
in Heerenveen. Door velen wordt de periode 
tussen 1976 en 1983 gezien als de beste 
periode ooit in het Nederlandse ijshockey. 
De Flyers werden toen 7 keer achter elkaar 
kampioen, mochten het opnemen tegen 
absolute topclubs uit Europa, versloegen 
deze en schopten het zelfs tot de halve finale 
van de Europacup. Deze succesvolle periode 
heeft ervoor gezorgd dat het ijshockey in 
Heerenveen stevig op de kaart is gezet en 
gebleven. Een groot deel van de huidige 
supportersschare kwam in die tijd bij het 
ijshockey terecht en is nooit meer weggegaan!

Ondanks de talloze metamorfoses die het 
Nederlandse ijshockey heeft ondergaan, 
hebben de Flyers door de jaren heen altijd hun 
status als topclub weten te handhaven. Van 
de 31 seizoenen die de Flyers op het hoogste 
niveau speelden na 1983, werden de playoffs 
27 keer (!) gehaald. Er zijn weinig ijshockeyclubs 
op de wereld die een dergelijke statistiek 
kunnen overleggen.

PRIJZENKAST
Begin 2016 wonnen de UNIS Flyers de 
bekerfinale van de Smoke Eaters uit Geleen 
met 4-1. Het was de eerste grote prijs die 
de UNIS Flyers wonnen sinds 2002, en bleek 
de opmaat voor een nieuwe succesvolle 
periode waar we nu middenin zitten. Ook 
het Nederlands Kampioenschap ging naar 
Heerenveen in 2016, en 2017 bracht ons 
weer de beker, het kampioenschap en de 
belangrijkste: de BeNeLeague-winst. Daarmee 
kunnen wij onze prijzenkast met trots 
presenteren:

Landskampioen (9): 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 
1982, 1983, 2016, 2017

Bekerwinnaar (12): 
1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 
1984, 1988, 1998, 2002, 2016, 2017

BeNeLeague (1): 
2017

Ook in de prijzenkast:
Kampioen Eerste Divisie: 1991
Coupe der Lage Landen: 2004
Challenge Cup: 2005
Super Cup: 1999
HTG-Bokaal: 1995
Voorjaarsbeker: 1994

#WeAreAllFlyers #JoinTheRush
De UNIS Flyers zijn meer dan de 23 spelers die 
op zaterdagavond het ijs betreden. Het zijn 
ook vooral de sponsoren, het management, 
de trainersstaf, de trouwe supporters en 
de hardwerkende vrijwilligers die de club 
het karakter geven. Met allemaal hetzelfde 
gevoel: trots op de UNIS Flyers en trouw aan 
de club. Elk weekend weer naar Thialf toe, om 
die adrenalinerush te krijgen van een mooie 
ijshockeywedstrijd. We are all Flyers. Wilt u dit 
ook? #JoinTheRush en lees verder.

UNIS FLYERS: DE CLUB



UNIS Flyers staat voor: SNELHEIDDYNAMIEK
KARAKTER

ATTRACTIEF
PUURHEID

GEDREVENHEID
ONDERSCHEIDEND



STATISTIEKEN SEIZOEN 2017-2018

93213
LIVE TV KIJKERS30567

TOESCHOUWERS X 1000

1420

FOLLOWERS

3069

FOLLOWERS

5118

FOLLOWERS
26%
STIJGING

7%
STIJGING

12%
STIJGING

45
GOALSADAM BEZAK

SLOWAKIJE

TOPSCORER GOALS 60
ASSISTSMARCO POSTMA

NEDERLAND

TOPSCORER ASSIST 82
TOTAALADAM BEZAK

SLOWAKIJE

TOPSCORER TOTAAL 142
MINUTENYAN TURCOTTE

CANADA

STRAFBANKKONING

12x

BEKER

1x

BENELEAGUE

9x

LANDSKAMPIOEN

216 VOOR
102 TEGEN

GOALS 635 PIM
(STRAFMINUTEN)

5 SHUT-OUTS
(GEEN TEGENDOELPUNTEN)

9870 KM
GEREDEN



• Toegang tot álle thuiswedstrijden 
van UNIS Flyers (BeNe-League-, 
NIJB Beker van Nederland) 
exclusief evenementen die door 
IJshockey Nederland worden 
georganiseerd

• Business seats op de zakelijke 
tribune (vaste plaatsen)

• 1 gratis parkeerplaats per twee 
business seats

• Toegang tot de sfeervolle 
Business Club

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

• Bedrijfsvermelding in de 
sfeervolle Business Club

 KOSTEN LIDMAATSCHAP
BUSINESS CLUB

 UNIS FLYERS

1 Business seat

Pakketprijs per seizoen € 850,-

2 Business seats

Pakketprijs per seizoen € 1.650,-

4 Business seats

Pakketprijs per seizoen € 2.950,-

UNIEKE KANSEN OM

SAMEN TE SCOREN!

U GENIET ONDERMEER VAN:

vanaf € 850,- per seizoen

SPONSORMOGELIJK HEDEN 2018 - 2019

LIDMAATSCHAP BUSINESS CLUB 
UNIS FLYERS

Alle bedrijven en relaties die zakelijk zijn verbonden 
aan UNIS Flyers, vormen samen een 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 sfeervolle Business Club, 
deze is uitermate geschikt voor netwerken en biedt 
een sfeervolle ambiance met zowel uitzicht op de 
ijshockeybaan als de 400 meter baan van Thialf.

UNIS Flyers is het meest succesvolle sportteam van 
Friesland. Het heeft een indrukwekkende historie met 
maar liefst 9 landskampioenschappen, 12 x bekerwinst 
en winnaar van de BeNe-League seizoen 2016-2017.



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 wedstrijd-
poster 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 wedstrijd-
poster 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 2018 - 2019
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.

Bovengenoemde 
prijzen zijn exclusief btw. 



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 het ijs

• 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,-

€ 7.500,-

€ 3.500,-

€ 2.750,-

€ 2.500,-

€ 2.500,-
€ 850,-

UNIEKE KANSEN OM

SAMEN TE SCOREN!

Pakketprijs: € 4.750,-

SPONSORMOGELIJK HEDEN 2018 - 2019

• 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

• VIP arrangement met 
stamppot buffet, per persoon

• VIP arrangement basic 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)

€ 150,-
€ 100,-
€ 69,50

€ 75,-

€ 60,-

€ 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

WORD PARTNER: DE MOGELIJKHEDEN
UNIS Flyers biedt u verschillende mogelijkheden om 
partner te worden. U kunt kiezen voor een van de 
verschillende aantrekkelijke sponsorpakketten die 
wij bieden. Heeft u een ander idee? Ga met ons in 
gesprek! Als club zijn wij vooruitstrevend, innovatief 
en altijd geïnteresseerd in nieuwe mogelijkheden om 
een samenwerking optimaal te kunnen benutten. Wij 
streven ernaar om zowel uw bedrijf als onze club te 
laten winnen.

HOSPITALITY
Graag ontvangen we u in onze prachtige, in 2016 
compleet vernieuwde Business Lounge. Met uitzicht 
op zowel het ijshockeystadion als de 400-meterbaan 
kunt u in een informele sfeer contact leggen 
met andere ondernemers en genieten van de 
wedstrijden onder het genot van een hapje en een 
drankje. Na de wedstrijden komen de ijshockeyers 
en staf van de UNIS Flyers altijd even gezellig langs. 
Zeer benaderbare jongens die graag vertellen over 
hun passie voor het spel. En tevens gedisciplineerde 
jongens die ook buiten het ijs, net als u met uw 
bedrijf, succes nastreven.

HOSPITALITY
Om te kunnen winnen op het ijs, moet je 
samenwerken. Om te kunnen winnen in het 
bedrijfsleven ook. Samenwerken is de sleutel tot 
succes. Als club willen wij dit seizoen graag weer 
prijzen winnen. Daarom zijn wij altijd op zoek 
naar partners die ons kunnen helpen ons doel te 
bereiken. En wij kunnen u helpen om uw doel te 
bereiken. Wij zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe 
mogelijkheden. Uw insteek als sponsor is leidend. 
Wij weten dat alles kan helpen om net het verschil 
te maken, waardoor we de winnende goal kunnen 
scoren. 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 2018 - 2019

Bovengenoemde 
prijzen zijn exclusief btw. 



Business Club Unis Flyers
Thialf, Postbus 78

8440 AB Heerenveen

info@unisflyers.nl
www.unisflyers.nl

VOLG ONS OP


