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Onze kijkcijfers ..
Afgelopen seizoen 08‐09 bezochten
wekelijks 8500 unieke bezoekers on‐
ze website, voor seizoen 07‐08 was
dat slechts 5000 bezoekers. Het vol‐
gende seizoen verwachten wij dit ver‐
der op te trekken tot 10.000 bezoe‐
kers per week.

Ontdek de fascinerende wereld van het
ijshockey ….
Adverteren op onze website is communiceren
met een jong dynamisch en sportief publiek. Onze
officiële Nationale ijshockey website is een dyna‐
mische site welke over de laatste 5 seizoenen is
uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de Belgi‐
sche ijshockey wereld. Spelers, ouders en suppor‐
ters bezoeken dagelijks onze pagina’s die gedu‐
rende het seizoen wekelijks over nieuwe nieuws
items beschikt. Naast de vertrouwde nieuwsbe‐
richten op de frontpage vinden ook de Nationale
competitie rangschikking en wedstrijduitslagen
vinden hier hun onderkomen.
Met behulp van eigen publiciteit, het verder uit‐
bouwen van de website functionaliteit en het cen‐
traliseren van de beschikbare informatie blijft het
aantal bezoekers elk jaar toenemen. Nu adverten‐
ties worden toegelaten op de website geven wij U
vandaag de kans om mee te profiteren van ons
succes en onze unieke bezoekers en doelgroep.
Uw advertentie zal niet onopgemerkt blijven en
Uw website zal mogelijk heel wat nieuwe bezoe‐
kers krijgen via Uw advertentie links op onze
website.
Doordat het website adres terug te vinden is op
alle officiële documenten en posters geniet U mee
van alle publiciteit voor de organisatie van evene‐
menten en finales.

Onze bezoekers worden Uw klanten ..
Zichtbaarheid, herhaling en juiste doelgroep zor‐
gen voor een optimaal rendement van Uw adver‐
tentie op onze website. Onze bezoekers komen
voor 80% uit België en 15% uit Nederland. Als
sportfederatie zetten wij ons in voor de promotie
en de ontwikkeling van de ijshockeysport in Bel‐
gië. Hierdoor bestaat onze bezoekersgroep voor
het overgrote deel uit jeugdige leden, jonge ou‐
ders en sportieve wintersport fanaten.
Uw doelgerichte publiciteit kan U naast de van‐
zelfsprekende naamsbekendheid ook een aan‐
zienlijke directe response opleveren.

Uw eigen website hoger in Google ..
Beschikt U over een eigen website, dan linken wij
Uw publiciteit rechtstreeks naar uw eigen websi‐
te. Wij zorgen er tevens voor dat Uw publiciteit
duidelijk herkenbaar is door de internet zoekma‐
chines waardoor U mede profiteert van onze
rangschikking en links. Naast een hele boel extra
bezoekers aan uw website zal Uw advertentie
ook uw rangschikking in zoekmachines als Goog‐
le positief beïnvloeden. Heeft U echter geen eigen
website dan creëren wij voor U eenmalig 1 publi‐
citaire pagina met een overzicht van Uw activitei‐
ten, adres en telefoon nummer welke wij ook
graag hosten voor de duur van de advertentie.
Uw advertentie op de door U gekozen plaats zal
dan naar deze pagina worden doorgelinkt.

Uw advertentie op onze website ..
In de afgelopen jaren is de beschikbare informatie
meer en meer gecentraliseerd en is het vandaag
onmogelijk informatie te bekijken zonder via de
FrontPage van onze website te gaan. Dit maakt deze
pagina uiterst geschikt voor publiciteit gezien elke
bezoeker meermaals langs deze pagina zal komen.
De herhaling van je advertentie is hierdoor een feit
en uw advertentie zal hierdoor zeker de aandacht
trekken van onze bezoekers. Gedurende het seizoen

worden wekelijks nieuwe nieuws items aan de
FrontPage toegevoegd wat zorgt voor een blijvende
stroom van bezoekers. Ook het scoreboard met de
wekelijkse wedstrijduitslagen bevind zich op deze
pagina. Doordat de wedstrijduitslagen onmiddellijk
na afloop van de wedstrijden beschikbaar is komen
veel bezoekers in het weekeinde regelmatig een
kijkje nemen.

Front Page advertisement area’s

Publicity Area
Front Page A

Publicity Area
Menu A
Publicity Area
Front Page B

Publicity Area
Menu B

Publicity Area
News A
Publicity Area
News B

Alle advertenties op de FrontPage zijn aanklikbaar waardoor de
eigen website van de adverteerder onmiddellijk bereikbaar is.
Alle advertenties zijn steeds seizoensgebonden (looptijd 1 jaar van
1 September tot 31 Augustus).
De advertentieruimte boven het Menu (links) blijft steeds zichtbaar
los van om het even welke andere pagina die door de bezoeker be‐
keken wordt. Deze unieke advertentie plaats levert dan ook de
meetste zichtbaarheid op.
De advertentie ruimte onder het eerste nieuwsbericht of in de ad‐
vertentie colom (rechts) is uitsluitend zichtbaar op de FrontPagina.
Elke bezoeker van de website komt bij elk bezoek enkele malen
over de front pagina waardoor uw publiciteit meermaals zal opge‐
merkt worden, de herhaling zal met zekerheid de aandacht van
onze bezoeker trekken.
Voor meer informatie of een persoonlijke prijsopgave email ons
vandaag nog op partnerships@rbihf.be

Kostprijs

Euro

Website
Menu 1ste plaats
Menu 2de plaats
Onder eerste Nieuws Item 1ste plaats
Onder eerste Nieuws Item 2 de plaats
Advertentie Colom A rechter zijde
Advertentie Colom B rechter zijde

2500
2000
1500
1500
750
750

Maak deel uit van onze nationale ijshockey competitie ...
Naast de voorpagina van de onze Nationale ijshoc‐
key website zijn er ook nog andere verschillende
pagina’s die heel wat bezoekers trekken. De wed‐
strijduitslagen, de 2 weken wedstrijdkalender en
competitie rangschikking zijn enkel te vinden op
onze website. De uitslagen en rangschikking worden

onmiddellijk na afloop van een wedstrijd geüpdate.
Omdat gedurende het weekeinde bijna elk uur nieu‐
we informatie te vinden is krijgt dit deel zeer veel
bezoekers. Volgende lay‐out is beschikbaar :

Publicity Area
League Sponsor Belgian Cup

Publicity Area
Ranking BVB-A

Publicity Area
Menu A
Publicity Area
Ranking BVB-B
Publicity Area
Menu B

League advertisement area’s

Following League pages are available :
Belgian Championship, Belgian Cup, National
Division, Under 20, Under 17, Under 15, Under 13

Alle advertenties op de website zijn aanklikbaar waardoor de eigen
website van de adverteerder onmiddellijk bereikbaar is.
Door het plaatsen van publiciteit op de League pagina verbind de
adverteerder zich met een bepaalde Nationale league (competitie).
Hierdoor zijn alle beschikbare advertentieplaatsen seizoensgebon‐
den (looptijd 1 jaar van 1 September tot 31 Augustus).
Let wel dat de Elite competities (Belgian Cup & Belgian Champion‐
ship) slechts over een half seizoen lopen te starten met de Belgian
Cup. De competitie pagina blijft wel een gans seizoen beschikbaar.
Natuurlijk zijn er ook combinaties mogelijk waardoor de kostprijs
voor een 2de en 3de advertentie omlaag gaat.
Elke combinatie aanvraag wordt individueel bekeken. De kandi‐
daat adverteerder zal op aanvraag een detail prijsopgave ontvan‐
gen .
Voor meer informatie of een persoonlijke prijsopgave email ons
vandaag nog op partnerships@rbihf.be

Kostprijs

Euro

League sponsor
Belgian Championship
Belgian Cup
National League
Under 20
Under 17
Under 15
Under 13
Recreational

1500
1500
1000
750
750
750
750
500

Website
Ranking Column Belgian Championship
Ranking Column Belgian Cup
Ranking Column National Division
Ranking Column National League U20
Ranking Column National League U17
Ranking Column National League U15
Ranking Column National League U13

500
500
350
200
150
150
150

Ranking Column Recreational League

150

Team up with the Belgian National Ice Hockey Team ...
Jaarlijks neemt België deel aan internationale ijshoc‐
key evenementen. Hiervoor worden jaarlijks Natio‐
nale selecties samengesteld welke op onze website
over een eigen pagina beschikken. Op deze pagina is
heel wat nieuws te vinden over de verschillende
Nationale selecties, geplande trainingen, geplande
wedstrijden en kampioenschappen.

Tijdens de kampioenschappen worden ook dagelijks
nieuws updates geplaatst vanuit het Belgische
kamp. De website is een gans jaar beschikbaar en
staat in de kijker telkens wanneer grote tornooien
plaatsvinden. Links op de FrontPage leiden de be‐
zoekers dan rechtstreeks naar de Nationaal team
pages.

Publicity Area
National Team
MEN
A
Publicity Area
Menu A
Publicity Area
National Team
MEN
B

Publicity Area
Menu B

Publicity Area
Belgian National Ice Hockey Team

National Team advertisement area’s
Following Teams are available :
National Team Men, National Team Under 20, National
Team Under 18, National Team Under 16, National Team
Women

Alle advertenties op de website zijn aanklikbaar waardoor je eigen
website onmiddellijk bereikbaar is door onze website bezoeker.

Kostprijs

Euro

National Team Sponsor Website

Daar een Nationaal team voor 1 seizoen samengesteld wordt gaat
de looptijd van de beschikbare advertentieplaats steeds over 1 sei‐
zoen (looptijd 1 jaar van 1 September tot 31 Augustus).
Gedurende het seizoen worden deze pagina’s dagelijks bezocht,
tijdens kampioenschappen of tornooien worden de pagina’s via
onze FrontPage extra in de kijker geplaatst en trekken zij dagelijks
een zeer groot aantal bezoekers.
Voor meer informatie of een persoonlijke prijsopgave email ons
vandaag nog op partnerships@rbihf.be

Belgian National Team Men
Belgian National Team Under 20
Belgian National Team Under 18
Belgian National Team Under 16
Belgian National Team Women

250
250
200
180
120

Advertisement area
Belgian National Team Men
Belgian National Team Under 20
Belgian National Team Under 18
Belgian National Team Under 16
Belgian National Team Women

200
200
180
140
100

Naast onze Nationale ijshockey website zijn er ook nog tal van
andere mogelijkheden tot partnership met onze sport en
federatie.

Beker van België
Jaarlijks organiseert de Nationale federatie de finale van het
Belgische kampioenschap “Beker van België”. Deze wedstrijd is
het ultieme treffen voor de gelijknamige en zeer begeerde be‐
ker. Publiciteit is mogelijk op verschillende manieren en plaat‐
sen ; Toegangskaarten , programma boekje en boarding.
Deze wedstrijd geniet naast 1500 toeschouwers ook ruime
pers belangstelling waaronder 30‐50min Nationale TV uitzen‐
ding. Een leuke manier om je product of bedrijf aan naamsbe‐
kendheid te laten winnen via de nationale TV.

Shirt sponsoring Scheidsrechters.
Geef je advertentie nog meer zichtbaarheid, sta tussen de spe‐
lers en plaats jezelf onmiddellijk in de spotlight. Met scheids‐
rechter rugsponsoring ben je elk weekeinde te zien op elke
wedstrijd in de nationale top league in elke ijsbaan, en geniet
je bovendien van regelmatig regionale TV publiciteit. Daarnaast
is je publiciteit ook te zien op nationale TV tijdens de jaarlijkse
bekerfinale. Hier geniet je tussen de 30 en 50 minuten nationa‐
le zendtijd.

Heeft U interesse voor deze of andere advertentie mogelijkhe‐
den twijfel dan niet en neem vrijblijvend met ons contact op
voor bijkomende informatie een persoonlijke gesprek of prijs‐
opgave.
partnerships@rbihf.be
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