De kleding van Phoenix (en) sponsoren.
Hoe zit dat nou?
Phoenix koopt zelf de kleding in
Sinds hockeyseizoen 2017-2018 koopt Phoenix haar eigen kleding in. De distributie ervan verloopt via
Sunny Camp. Deze werkwijze betekent een kostenbesparing van 20.000 euro per jaar! Maar het is
ook een bron van inkomsten. Dit betekent dat de club financieel gesteund wordt als jij onze kleding
bij Sunny Camp koopt.

Waarom The Indian Maharadja?
Dus, als je ons clubtenue koopt steun je de club! Maar niet alleen als je ons tenue koopt. We hebben
een aantal artikelen uitgezocht en in ‘ons assortiment’ opgenomen. Hier een overzicht van onze
gehele collectie:
- Tenue Thuis
- Tenue Uit
- Trainingsjack;
- Phoenix Teamhoodie,
- Truien;
- Trainingsbroek;
Het is dus wel van belang dat je de spullen koopt die wij zelf ingekocht hebben. Dus dat je de kleding
koopt bij het Sunny Camp.
! Zie je het trainingspak elders goedkoper?
Laat het ons weten, dan kijken wij a.s.a.p. wat we eraan kunnen doen! Helaas zijn wij geen
commerciële instelling en is de kleding meestal op voorraad. Hierdoor kunnen wij lastig ‘concurreren’
met andere online prijzen.

Wat kan gesponsord worden?
! Het clubtenue (uit en thuis) is niet beschikbaar voor sponsoren zonder tussenkomst van de
Sponsorcommissie.
- Het trainingspak met een bedrijfsnaam erop?
Je kiest verplicht Team Wear van The Indian Maharadja via Sunny Camp.
Je snapt natuurlijk dat er een afdracht voor de sponsor is als je hiervan afwijkt. Neem
hiervoor contact op met de sponsorcommissie.
- Het trainingspak zonder bedrijfsnaam?
Je kiest bij voorkeur het trainingspak van The Indian Maharadja via Sunny Camp.
Op het trainingspak van The Indian Maharadja dat je koopt via Sunny Camp staat tevens het
Phoenix-logo. Het Phoenix-logo is een geregistreerd merk.

Phoenix - logo
Sinds 12 mei 2020 is de merkregistratie van het Phoenix-logo een feit! Wil je het logo op een
kledingstuk? Ga dan naar Sunny Camp en vraag naar de mogelijkheden.

