


HockeyWerkt is een sportbedrijf dat actief is op ruim 50 hockeyverenigingen. 
Wekelijks versterken wij deze hockeyverenigingen met 200 professionele trainers 
en begeleiden we ook nog eens meer dan 500 jeugdtrainers. Daarnaast organiseren 
we eigen activiteiten zoals Kabouterhockey, de HW Hockeyschool, Hockeyboys en 
Zaalhockey.

Door te focussen op kwaliteit, plezier en vernieuwing zorgt HockeyWerkt dat
hockeyverenigingen in tegenstelling tot veel andere sporten kunnen blijven groeien 
en iedereen meer plezier beleefd aan de hockeysport. Dit doen wij niet alleen op het 
veld, maar ook naast het veld. Zo bieden wij bedrijven de kans om exposure te 
pakken binnen de nog steeds populairder wordende hockeywereld. Hiermee creëren 
wij een win-win situatie voor vereniging en bedrijf. 

MEER DAN 
TRAINERS

In deze marketingbrochure komen onze diensten voor uw 
bedrijf uitgebreid aan bod. Natuurlijk zijn de vele mogelijkheden 
bespreekbaar om tot een op maat gemaakt marketingconcept 
te komen. Wij komen dan ook graag met u in contact om de 
mogelijkheden te bespreken tijdens een persoonlijk gesprek. 
Voor aanvullende informatie of voor het maken van een 
afspraak kunt u contact opnemen met Stijn Kleijngeld via 
stijn.kleijngeld@hockeywerkt.nl of bel naar 073-7113713.

55 Clubs
200 Trainers
20.000 Social Media
25.000 Hockeyers
150.000 Bereik

HOCKEY, EEN IDEAAL
UITHANGBORD

Hockey, de sport waar wij en meer dan 250.000 
actieve spelers helemaal gek van zijn. Naast 
het maken van plezier, het gezond bewegen en 
het ontstaan van nieuwe vriendschappen leert 
hockey ons veel over samenwerken, discipline 
en ambities waarmaken.

Hockey kent een sterk clubgehalte met een 
grote schare aan trouwe volgers. Hockey is dan 
ook één van de weinige sporten die de afgelopen 
jaren een forse groei heeft doorgemaakt. Meer 
dan 70% van de top van het Nederlandse
bedrijfsleven speelt zelf hockey of is bekend 
met hockey. Door deze grote betrokkenheid 
komt het Business-to-Business effect beter tot 
zijn recht. Daarnaast heeft Hockey ook een 
sociaal karakter; er nemen meerdere gezins-
leden deel aan deze sport.

Kortom, hockey is voor uw bedrijf een ideale tool 
om uw marketing of verkoopdoelstellingen te 
behalen. HockeyWerkt helpt u hiermee graag en 
biedt een pallet van uitgebreide marketing-
mogelijkheden aan waarbij u volledig wordt 
ontzorgt. Ons team van marketeers, 
conceptontwikkelaars, designers, foto- en 
videoproducers staat voor u klaar om ook uw 
bedrijf te helpen om te winnen.

Wanneer u een samenwerking aangaat met 
HockeyWerkt middels een van de marketing- 
partnerships, faciliteert u automatisch een of 
meerdere trainers voor de jongste jeugd bij een 
van de aangesloten verenigingen. Daarbij bent u 
niet alleen maatschappelijk verantwoord 
bezig maar bent u ook zeer betekenisvol voor de 
vereniging.

@HOCKEYWERKT



MARKETINGBROCHURE BEDRIJVEN

IEDER TEAM EEN

TRAINER
Wanneer u een samenwerking aangaat met HockeyWerkt middels een van de marketing-
partnerships, faciliteert u automatisch voor een seizoen een of meerdere trainers voor de 
jongste jeugd bij een van de aangesloten verenigingen. Daarbij bent u niet alleen 
maatschappelijk verantwoord bezig maar bent u ook zeer betekenisvol voor de vereniging.

Veel verenigingen kampen met het feit dat leden meer kwaliteit en flexibiliteit eisen van de 
club. Investeren in begeleiding, coaches en goede trainingen is dus vereist om te kunnen 
blijven groeien en de toekomst van de vereniging te waarborgen. Verenigingen moeten 
hierbij onder aan de keten beginnen. Met name bij de jongste jeugd kan door meer plezier, 
zelfvertrouwen en door een optimaal leerklimaat te creëren een kwaliteitsimpuls gegeven 
worden aan de sport. Een doelgroep die nu vaak te weinig aandacht krijgt.

Samen met HockeyWerkt gaat u hier met een professionele trainer iets aan doen. Een 
trainer die niet alleen zelf training geeft maar ook jeugdtrainers op gaat leiden. Zo slaat u 
twee vliegen in een klap en geniet u van de exposure en bereik, de vereniging van meer 
kwaliteit. 

HOCKEYMARKETING
PARTNERSHIPS
Ondanks dat de liefde voor hockey op het veld plaatsvindt, zijn wij creatief daarbuiten, online 
georiënteerd en weten we hoe we mooie beelden maken. Wij hebben dan ook een eigen team 
van professionals die zorgen dat u de aandacht krijgt die uw bedrijf verdiend, zowel op 
regionaal als nationaal niveau.

HockeyWerkt biedt verschillende creatieve marketingmogelijkheden om uw bedrijf onder de 
aandacht te brengen binnen de hockeysport. Wij hebben deze mogelijkheden gebundeld in 
vijf partnerships. Dit zijn het Bronze Partnership, Silver Partnership, Gold Partnership, 360 
Partnership en Hero Partnership.

Aan de hand van uw doelstelling, budget en strategie kunt u bepalen wat het beste aansluit 
bij uw bedrijf. Het mooie hieraan is dat het partnership bepaald of u een, twee of meer 
trainers faciliteert voor uw club. 

Natuurlijk zijn wij bereid om met u, geheel vrijblijvend, de diverse mogelijkheden in een 
persoonlijk gesprek met u door te nemen om tot een op maat gemaakt advies te komen. Voor 
aanvullende informatie, het maken van een afspraak of andere vragen kunt u contact opne-
men met Stijn Kleijngeld via 073-7113713 of stijn.kleijngeld@hockeywerkt.nl.

Onderstaande bedrijven gingen u voor!



MARKETINGMENU
BRONZE
PARTNERSHIP

SILVER
PARTNERSHIP

GOLD
PARTNERSHIP

HERO
PARTNERSHIP

360
SPECIAL

COMMUNICATIEMIDDELEN

1 Promovideo

2 Promovideo’s

3 Promovideo’s

Bedrijfsvermelding gesponsorde trainingshesjes

Bedrijfsvermelding gesponsorde trainingsshirts

Bedrijfsvermelding beachflag(s) op veld

Bedrijfsvermelding op 100 HockeyWerkt Kabouterhockeyshirts

Bedrijfsvermelding op 20 HockeyWerkt trainingspakken

VERSPREIDING

Narrowcasting Clubhuis Vereniging(en)

Facebookpagina Vereniging(en)

Website Vereniging(en)

Website HockeyWerkt

Instagram HockeyWerkt 

Facebook HockeyWerkt

LinkedIn HockeyWerkt

YouTubekanaal HockeyWerkt

Google Adwords

SPECIALS

MARKETINGMIX OP MAAT

360 SPORTS INTELLIGENCE

GESPONSORDE
TRAINERS: 1
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GESPONSORDE
TRAINERS: 2

GESPONSORDE
TRAINERS: 4

GESPONSORDE
TRAINERS: N.T.B.

GESPONSORDE
TRAINERS: N.T.B.



BRONZE
PARTNERSHIP

KOSTEN: €1250,- TRAINERS: 1 TRAININGEN: 25

BEREIK: 20.000 - 30.000

Het bronze partnership is de ideale manier voor bedrijven om in en rond de regio van de 
aangesloten hockeyvereniging maximaal bereik te genereren. Dit doen wij door bij u op 
locatie een promovideo (90 tot 180 sec.) te maken waarin wij de koppeling maken tussen 
uw bedrijf en de teams die u faciliteert van een trainer. 

Met deze video krijgt u optimaal de ruimte om uw bedrijf op een positieve manier te 
presenteren. Het concept van de video wordt gemaakt en bedacht aan de hand van uw 
doelstellingen. Zo is de video ideaal geschikt ter werving van medewerkers, het vergroten 
van uw bekendheid in de regio of u wilt laten dat u MVO bezig bent. 

Naast het bedenken en maken van de video nemen wij ook de verspreiding van de video 
op ons. Ons team zal de video plaatsen op verschillende kanalen. De resultaten worden 
daarbij zorgvuldig gemonitord. Hierbij ligt de focus op online maar zorgen wij ook dat 
bezoekers van de hockeyvereniging uw bedrijf niet kunnen missen.

KANALEN: 8

• Narrowcasting clubhuis vereniging

• Facebookpagina vereniging

• Website vereniging

• Website HockeyWerkt

• Instagram HockeyWerkt 

• Facebook HockeyWerkt

• LinkedIn HockeyWerkt

• YouTubekanaal HockeyWerkt

VIDEO

SILVER
PARTNERSHIP

KOSTEN: €2950,- TRAINERS: 2 TRAININGEN: 50

BEREIK: 50.000 - 70.000

KANALEN: 11

Het silver partnership is uitermate geschikt voor bedrijven die gedurende een langere
periode veel zichtbaarheid willen generen in de regio van de hockeyclub. Zo krijgt u 
binnen dit pakket niet 1 maar 2 verschillende promovideo’s die ruimte geven om uw 
bedrijf op een positive manier onder de aandacht te brengen. Naast dat de filmpjes 
volledig aan te passen zijn aan uw doelstelling, nemen wij zowel de maak als verspreiding 
volledig voor onze rekening.

Naast de promovideo’s die veelal online verspreid zullen worden, biedt de silver 
partnership u ook de kans om offline veel zichtbaarheid te pakken op de hockeyvereniging. 
U bedrijf zal namelijk op verschillende materialen zichtbaar zijn bij de teams die u 
faciliteert. Natuurlijk krijgen deze materialen ook de aandacht in de promovideo’s. De 
resultaten van de campagne worden door ons zorgvuldig gemonitord.

• Bedrijfsvermelding gesponsorde trainingshesjes

• Bedrijfsvermelding gesponsorde trainingsshirts

• Bedrijfsvermelding beachflag op veld

• Narrowcasting clubhuis vereniging

• Facebookpagina vereniging

• Website vereniging

• Website HockeyWerkt

• Instagram HockeyWerkt 

• Facebook HockeyWerkt

• LinkedIn HockeyWerkt

• YouTubekanaal HockeyWerkt

2X VIDEO + ON THE PITCH

* Alle middelen hebben een looptijd van 1 seizoen indien niet anders wordt afgesproken. * Alle middelen hebben een looptijd van 1 seizoen indien niet anders wordt afgesproken. 



GOLD
PARTNERSHIP

KOSTEN: €6950,- TRAINERS: 4 TRAININGEN: 100

BEREIK: 100.000 - 150.000

KANALEN: 14

Heeft u meer behoefte aan een groter bereik en bent u maximaal betrokken bij de 
hockeysport. Dan past het de gold partnership helemaal bij u. Hierbij ontwikkelen wij 
voor u drie videoreportages die aansluiten bij uw communicatiestrategie. Natuurlijk 
zorgen wij in samenspraak met u voor een passend concept en organiseren wij de juiste 
regionale of nationale verspreiding van de video’s. Uiteraard monitoren wij voor u de 
resulaten van de campagne.

Naast de video’s verzorgen wij ook de logovermelding op verschillende trainings-
materialen bij de teams die u faciliteert. Hiermee bent u fysiek zichtbaar bij 1 of 
meerdere verenigingen.

Het gold partnership verzorgt voor u ook een bedrijfsvermelding op de 
trainingspakken van 20 trainers, die rondlopen op meer dan 50 verenigingen door het 
hele land. Daarnaast verzorgen wij voor u een duidelijke bedrijfsvermelding op 100 
HockeyWerkt Kabouterhockeyshirts. Hiermee komt u wekelijks in contact met meer dan 
35.000 hockeygeïnteresseerden.

3 VIDEO’S + ON THE PITCH + TRAINERSESSENTIALS

• Bedrijfsvermelding op 20 HockeyWerkt trainingspakken trainers

• Bedrijfsvermelding op 100 HockeyWerkt Kabouterhockeyshirts

• Bedrijfsvermelding gesponsorde trainingshesjes

• Bedrijfsvermelding gesponsorde trainingsshirts

• Bedrijfsvermelding beachflags op veld

• Narrowcasting Clubhuis Vereniging(en)

• Facebookpagina Vereniging(en)

• Website Vereniging(en)

• Website HockeyWerkt

• Instagram HockeyWerkt 

• Facebook HockeyWerkt

• LinkedIn HockeyWerkt

• YouTubekanaal HockeyWerkt

• Google Adwords

HERO
PARTNERSHIP

KOSTEN: N.T.B TRAINERS: N.T.B. TRAININGEN: N.T.B.

BEREIK: N.T.B.

MARKETINGMIX OP MAAT
Gelooft u net als wij in de kracht van sportmarketing en wilt u een unieke mix van 
instrumenten die helemaal aansluiten bij uw bedrijfsstrategie. Dan ontwikkelen wij met 
de HERO partnership  een marketingmix op maat voor u. 

Vanuit uw doelstelling en uw bedrijfsfilosofie gaan wij op zoek naar creatieve en
efficiënte middelen om uw doel te behalen. Hierbij speelt de hockeysport een centrale rol, 
dat is het startpunt, waarna de overige middelen eindeloos zijn afhankelijk van uw budget. 

Ons team van creatieve professionals komt graag met u in contact om de mogelijkheden  
met u te bespreken. Hierbij start de HERO partnership vanaf €5000,- en zijn de kosten, het 
bereik en het aantal trainers die u hiervoor faciliteert zijn afhankelijk van de campagne.

Binnen het HERO partnership is het onder andere mogelijk om naamdrager te worden 
van activiteiten van HockeyWerkt. Denk hierbij aan Kabouterhockey, de HW Hockeyschool, 
Zaalhockey of bekende online content zoals de HW Skillgames, Training van de Week of 
Train Your Game. Bekijk hieronder voorbeelden van marketingmixen op maat.

* Alle middelen hebben een looptijd van 1 seizoen indien niet anders wordt afgesproken. 

SWIM ESSENTIALS

THE INDIAN MAHARADJA

VYDZ FIXIE



CONTACT
Wilt u meer weten over de unieke hockeymarketingmogelijkheden die wij te bieden hebben. Of bent 
u direct enthousiast en wilt u meedoen met Ieder Team Een Trainer? Dan komen wij graag met u in 
contact middels een vrijblijvende afspraak. 

Om in contact te komen kunt een mail sturen naar Stijn Kleijngeld, via 
stijn.kleijngeld@hockeywerkt.nl of bel naar 073-711313. 

KOSTEN: N.T.B TRAINERS: N.T.B. TRAININGEN: N.T.B.

BEREIK: N.T.B.

360
SPECIAL

Naast de verschillende partnerships, bieden wij u ook de kans om mee te doen met de 360 
special. Deze special geeft u direct zichtbaarheid op verenigingen waarbij wij gebruiken 
maken van de oplossing 360SportsIntelligence. De oplossing van 360SportsIntelligence is 
een zeer innovatief camerasysteem dat iedere stap op het hockeyveld registreert en 
automatisch beelden genereert die trainers, spelers of fans direct of na afloop van de 
wedstrijd of training kunnen bekijken via een online applicatie. 

Door middel van twee kantelmasten met ieder twee camera’s aan beide korte zijden van het 
veld verkrijgt men een 360 overview van alles wat er op het veld gebeurt. Hierdoor worden 
trainers en spelers enorm geholpen om met behulp van analyses verbeteringen in het spel 
te ervaren. Bijzonder is dat het systeem geheel automatisch samenvattingen genereert die 
direct na de wedstrijd in het clubhuis of thuis op de bank bekeken kunnen worden. Ideaal 
voor iedereen die de wedstrijd niet heeft kunnen zien, maar niks wil missen. 

Binnen de oplossing van 360SportsIntelligence bieden wij bedrijven diverse mogelijkheden 
om te adverteren. Zo bent u direct zichtbaar in het clubhuis en in de applicatie. Een bereik 
wat al snel kan oplopen tot 5000 betrokkenen per vereniging. Op dit moment is het mogelijk 
om op zes verschillende posities binnen het systeem zichtbaar te zijn. De prijzen hiervoor 
lopen uiteen van €500,- tot €700,- per seizoen per vereniging.
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