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Introductie
Al ruim 40 jaar organiseert de Eindhovense Studenten Volleybal Vereniging Hajraa het Hajraa Buitentoernooi. Dit grasvolleybaltoernooi trekt deelnemers uit
heel Nederland en zelfs vanuit het buitenland komen
er teams speciaal voor dit toernooi naar Eindhoven.
In het tweede of derde weekend van juni stromen
de sportvelden rondom de Technische Universiteit
Eindhoven weer vol. Naast de organisatie van het toernooi, bestaande uit negen enthousiaste leden van
ESVV Hajraa, wordt het toernooi volledig opgezet en
gedraaid door ruim 200 vrijwilligers, lid van E.S.V.V.
Hajraa, die allemaal een steentje bijdragen aan dit
prachtige toernooi.
Deze brochure zal u als mogelijke sponsor een goed
beeld geven van het Hajraa Buitentoernooi. De verschillende componenten waar het toernooi uit
bestaat zullen worden toegelicht: wedstrijd, feest en
camping. Er zijn talloze mogelijkheden om het toernooi te sponsoren, aan het einde van deze brochure
vindt u hier een overzicht van. Graag zouden we
samen met u het Hajraa Buitentoernooi dit jaar weer
tot een daverend succes maken!

“Met ruim 5.000 volleyballers is het
Hajraa Buitentoernooi het grootste
grasvolleybal toernooi ter wereld”

Ruim 5.000 volleyballers komen elk jaar naar
Eindhoven om deel te nemen aan het Hajraa
Buitentoernooi. Voor veel teams is dit toernooi een leuke afsluitende activiteit van het
volleybalseizoen. Daarnaast komen er veel
studenten- of vriendenteams vanuit heel
Nederland op het toernooi af en zelfs internationale deelnemers weten Eindhoven te
vinden voor dit gezellige en sportieve weekend.
De volleybalwedstrijden vinden plaats op het
sportterrein nabij de Technische Universiteit Eindhoven waarbij teams van zes spelers
tegen elkaar volleyballen op gras. Op ruim
100 velden worden er wedstrijden gespeeld,
waarbij het niveau varieert van recreatief
tot Eredivisie. Naast de reguliere competitie open voor iedereen en op alle niveaus,
wordt ook het Nederlands Studenten Kampioenschap (NSK) Grasvolleybal georganiseerd.
In samenwerking met Studentensport Nederland komen er teams vanuit verschillende
studentensteden strijden om de NSK-titel.
Dit levert elk jaar mooie wedstrijden op welke veel publiek trekken op het toernooi. Ook
wordt er een bedrijvencompetitie georganiseerd op de zaterdag van het toernooi. Deze
competitie verleent zich uitstekend voor
netwerkmogelijkheden en is een sportief
teambuilding- of bedrijfsuitje.

02 HET TOERNOOI

H e t H a j r a a B u i te n to e rn ooi st a a t g a ra n t voor e e n sport ie f, on t spa n n e n w e e ke n d we g . H e t t oe rn ooi in t rodu c e e rt re c re a t ie ve de e ln e m e r s m e t d e v o l l e yba lsport e n ve rbin dt t oe rn ooig a n g e rs va n a lle
l e e fti j d e n e n v o l l e yb a ln ive a u s m e t e lk a a r. D e sfe e r die h e t t oe rn ooi
m e t z i ch m e e b r e n g t is vrie n de lijk e n g a st vrij, wa t sa m e n m e t e e n
d o si s B r a b a n tse g e z ellig h e id e e n fa n t a st isc h t oe rn ooi m a a k t .

03 feest
Naast alle volleybalactiviteiten vindt er op vrijdag- en zaterdagavond een tweetal grote feesten plaats in de markthal van het Meta
Forum op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. De
feesten zijn een fenomeen en trekken dan ook naast de toernooi
deelnemers ruim 1000 mensen uit Eindhoven en omstreken.
Na het feest kunnen de toernooigangers slapen op de daarvoor ingerichte, goed gefaciliteerde camping. Ook overdag tussen de volleybalwedstrijden door spenderen toernooigangers hier hun tijd.
Op het campingterrein worden diverse activiteiten georganiseerd.
Aangezien de deelnemers tijdens het toernooi veel tijd op deze
camping doorbrengen is ook dit een locatie waar u als sponsor veel
gezien kan worden.

“Ook niet-toernooigangers komen naar
de legendarische Hajraa feesten om
een top avond te beleven”

“De camping is een gezellige
wirwar aan gekleurde tentjes
waar volop ontspannen wordt”

& Camping

04 En nu in cijfers
HET HAJRAA BUITENTOERNOOI IS HET GROOTSTE GRASVOLLEYBAL TOERNOOI TER WERELD:

120 velden

520 teams

2500 wedstrijden

ONZE SOCIALMEDIA-KANALEN BEREIKEN NAAST DE DEELNEMERS OOK HUN SOCIALE CONTACTEN:

5700 followers/Likes

12 000 people reach

2800 Post Engagement

850 followers

ORGANISATIE: 9 commissieleden & 200 Hajranen

R u i m 6 0 0 0 m e n s en bez o eken het Ha jra a B uitento ern ooi. H e t toe r n ooi is volle dig
v e r z or g d en g eo rg a niseerd d o o r d e vo l l ey balve r e n igin g H ajr aa.

Van de 520 teams...
8 teams uit Belgie

Van de 6000
bezoekers...

Van de 6000
bezoekers...

6 teams uit Engeland
3 teams uit Duitsland
2 teams uit Spanje
1 team uit Slowakije

Toernooigangers

Student

Extra feestgangers

Geen studenten

05 Sponsoring
Om het Hajraa Buitentoernooi tot een groot succes te maken zijn sponsoren onmisbaar. Als sponsor bent u nodig om dit volleybal toernooi professioneel neer te kunnen zetten en de eerder bewezen kwaliteit van het
toernooi te kunnen waarborgen. Sponsoring kan plaatsvinden in de vorm
van zowel materialen als een financiële bijdrage aan het toernooi, op een
passieve of actieve wijze. Sponsoring is altijd maatwerk en wij gaan daarom
graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Om u een indruk te geven
van de verschillende soorten sponsoring, zijn de mogelijkheden hieronder
per categorie uitgewerkt.
Zi et u na a s t deze mog el i j k h eden nog and er e kansen voor een
su c c e s v o lle s amen w erk i n g ? D an i s eigen inp ut z eker welkom !

SOCIAL MEDIA
Het plaatsen van uw logo of advertentie op onze
social media kanalen
Het uitvoeren van een actie via onze social media
kanalen
Het plaatsen van een logo of advertentie op onze
website of in onze nieuwsbrief
Het plaatsen van een logo of advertentie in het
programmaboekje voor alle deelnemers

KLEDING

DRUKWERK

Het plaatsen van uw logo op de (ruim 2000!)
toernooi shirts
		
Het plaatsen van uw logo op de NSK shirts

Het plaatsen van uw logo op de polsbandjes van
de deelnemers en/of de crew. Uw logo kan op ruim
6000 polsbandjes staan!

Het plaatsen van uw logo op de kleding voor de
organisatie van het toernooi

Het plaatsen van uw logo op de promotieposters
of flyers van het toernooi
Het plaatsen van eigen posters op het terrein van
het toernooi
Het plaatsen van vlaggen, spandoeken, stickers en/
of reclameborden op het toernooi: wedstrijdterrein, campingterrein of de feesttent

TOERNOOI
Promotie artikel in het welkomstpakket voor alle
deelnemers

Vernoeming van de bedrijvencompetitie naar de
sponsor

Verzorgen van opbouwmaterialen van het
toernooi

Verzorging van de aankleding van het toernooi:
zitzakken, strandballen, lampionnen, etc.

Vernoeming van (hoofd)velden naar de sponsor

Vernoeming van de feesten naar de sponsor

Vernoeming van het NSK toernooi naar de sponsor

Vernoeming van de cateringtenten naar de sponsor

ACTIEVE SPONSORING
Eigen verkoop- of promotiestand op het toernooi
Het uitdelen van eigen promotieartikelen op het
toernooi
Het organiseren van een eigen activiteit op het
toernooi
Het houden van een (win)actie op het toernooi

“Bereik onze toernooigangers op een meer persoonlijke en directe manier”

We gaan graag met u in gesprek
om met al deze mogelijkheden tot
samenwerking een passend sponsorpakket samen te stellen.
Sponsoring van ons toernooi kan
klein beginnen en bij uitgebreidere
samenwerking kunt u partner of
hoofdsponsor van het toernooi
worden. Als H o o fd s p o ns o r van
het Hajraa Buitentoernooi bent u
maximaal onder de aandacht bij
alle bezoekers van het toernooi.
Bij de verschillende componenten van het toernooi zal u gegarandeerd met de deelnemers in
contact komen. Dit sponsorschap
biedt u een enorm breed scala aan
mogelijkheden, inclusief unieke
mogelijkheden die niet beschikbaar zijn voor andere sponsoren.

Mocht u naar aanleiding van deze brochure een samenwerking willen aangaan met het Hajraa Buitentoernooi, of heeft u
nog vragen? Neemt u dan contact op met de sponsorcommissaris van het Hajraa Buitentoernooi via de mail, of bel
gerust.
sponsor@hajraabuitentoernooi.nl
+31637241697

“Ieder bedrijf is uniek, dus we
gaan graag met u in gesprek voor
een passende samenwerking”

