
12-16 DEC

Bedrijven arrangementen

SCHRIJF JE TEAM NU IN OP 
KRACHTCURLINGCUP.NL



Altijd al met je collega’s 
een potje willen curlen?
 
Schrijf je dan snel in en strijdt mee om de eerste editie van de Kracht Curling Cup, 
georganiseerd door het Sportbedrijf Almelo. We ontvangen je, in samenwerking 
met café restaurant Nielz, in een gezellige winterse ambiance op de overdekte 
ijsbaan in de havenkom. De poulewedstrijden worden van maandag 12 t/m 
donderdag 15 december gespeeld (je speelt op 1 één van deze dagen) en op 
vrijdag 16 december wordt de finale gespeeld. 

Wie weet winnen jij en je collega’s 
de Kracht Curling Cup Wisseltrofee!

12-16 DEC

€25,- pp.

KRACHTCURLINGCUP.NL

Deelname 
Kracht Curling Cup
 
• Deelname van 1 team aan het  

bedrijvencurlingtoernooi  
(minimaal 2 maximaal 4 personen)

• Inclusief welkomstdrankje + speckplatte
• Speeldata: Maandag 12 t/m  

donderdag 15 december  
(je speelt op één van deze dagen en  
evt. de finaledag)

• Finale: Vrijdag 16 december
• Tijd: 19.00-21.30



Sponsormogelijkheden 
Kracht Curling Cup
Spandoek boarding: 
• H 1,0m x B 2,5m = € 150,-
• H 1,0m x B 5,0m = € 250,-

Sponsorpakket 1:  € 250,-
• Deelname van 1 team aan het 

bedrijven-curlingtoernooi (4 p.)
• 10 vrijkaarten schaatsen op de 

ijsbaan
• 1 spandoek op de boarding  

(H 1,0m x B 2,5m)
• Vermelding van de bedrijfsnaam 

op het algemene sponsorbord bij 
de ingang (klein logo) en op de 
website

Sponsorpakket 2:  € 500,- 
• Deelname van 2 teams aan het 

bedrijven-curlingtoernooi  
(2 teams van 4 personen)

• 25 vrijkaarten schaatsen op de 
ijsbaan

• 1 spandoek op de boarding  
(H 1,0m x B 2,5m)

• Vermelding van de bedrijfsnaam 
op het algemene sponsorbord bij 
de ingang (gemiddeld logo) en op 
de website

Sponsorpakket 3:  € 1.000,-
• Deelname van 3 teams aan het 

bedrijven-curlingtoernooi 
(3 teams van 4 personen)

• 50 vrijkaarten schaatsen op de baan
• 1 spandoek op de boarding  

(H 1,0m x B 5,0m)
• Vermelding van de bedrijfsnaam 

op het algemene sponsorbord bij 
de ingang (groot logo) en op de 
website

Speciale sponsor-
mogelijkheden

Sponsoring van een curling baan:  
€ 1.000,-

• De curlingbaan krijgt de naam van 
jouw bedrijf (bijvoorbeeld: De 
Sportbedrijf Almelo-baan)

• 2 spandoeken bovenaan 
opgehangen met logo van  
uw bedrijf

• 1 spandoek op de boarding  
(H 1,0m x B 5,0m)

• 50 vrijkaarten schaatsen op de 
ijsbaan



Deelname 
Kracht Curling 
Cup
 
Meld jouw bedrijf aan voor het 
bedrijven-curlingtoernooi, vol = vol! 
Aanmelden en extra informatie kun je 
vinden op www.krachtcurlingcup.nl

Sponsoring
 
Voor het sponsoren van Almelo on Ice 
kun je contact opnemen via 
info@krachtcurlingcup.nl


