
Kézikönyv   
kluboknak



Mi is a 
Gyerehokizni.hu?

ŠKODA és a jégkorong

A ŠKODA Auto és a jégkorong közös történelme egé-
szen 1992-ig nyúlik vissza, azóta a ŠKODA a sportág 

egyik fő támogatója, valamint jégkorong világbajnok-
ságok hivatalos autóinak szállítója.

Az idén 25. évébe lépett kooperáció Guinness rekord-
nak számít, nincs még egy olyan márka, amely ilyen 

hosszú ideje folyamatosan fő támogatója lenne egy 
sportág bajnokságainak.
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Gyerehokizni.hu?

Tavaly a Magyar Jégkorong Szövetség és a ŠKODA részt-
vevőivel rendezett kerekasztalbeszélgetés konzklúzió-

jaként az éves szponzoráció nagy része aktív támoga-
tásban kap helyet. A közös ötletelés szerint pedig ennek 

a legjobb helye az utánpótlás toborzás segítésében van. 



Gyerehokizni.hu

A korábban a Szövetség által üzemeltetett Gyere-
hokizni.hu weboldal újjáélesztése a toborzás támo-

gatásának alappillére. 

A Gyerehokizni.hu célja, hogy hasznos információkat 
nyújtson azoknak a szülőknek, akik a megfelelő spor-

tot keresik gyermekük számára. Bemutatjuk a jégko-
rongsport előnyeit, hogy ezzel segítsük a jégkorong 

utánpótlás toborzás folyamatát.   

Mi is a 
Gyerehokizni.hu?



A Gyerehokizni.hu összekötő 
kapocsként szolgál a jégkoron-

gozás iránt érdeklődő gyerekek 
szülei és az MJSZ által összefogott 

szakmai szervezetek között. 

Szeretnénk minél átfogóbb tájékoz-
tatást adni a szülőknek, válaszolni 

minden lehetséges felmerülő kérdés-
re, hogy az U8-U10-es korcsoport leg-

fontosabb csatornájává válhassunk. 



A Gyerehokizni.hu edukációs tartalmakat biztosít a to-
borzás támogatásaként, amelyek bemutatják a jégko-

rongot, mint biztonságos, fiúknak és lányoknak egy-
aránt izgalmas, számos készséget fejlesztő sportot.

Annak érdekében, hogy hosszú távon hasznos, izgalmas és napra kész tartal-
makkal lássuk el a folyamatosan bővülő közönségünket, elengedhetetlenül szük-

séges a Szövetséggel, illetve a klubokkal való szoros, jól működő kapcsolat. 

Egy-egy jól elkapott pillanatkép, beszámoló, kisebb 
esemény tökéletesen példázza, hogy milyen csupa-

szív, értékes közösségbe kerülnek, akik jégkorongozni 
kezdenek.

Mi szeretnénk minél több embernek megmutatni, miért jó ez a sport és mi-
ért szerethető a közösség.



Hogyan tudunk 
ebben segíteni?

Toborzás támogatása

A Gyerehokizni.hu csapata igyekszik minél nagyobb 
segítséget nyújtani a toborzáshoz, legyen szó közös, 

vagy egyéni klub célról.

·  Szóróanyagok 

Pl: Toborzó cso-
magot biztosítot-

tunk az arra jelent-
kező kluboknak, 

melynek tartalma 
egy kiragasztható 

plakát, illetve a „Hokis 
szülő leszek” brosúra. LEGYÉL TE IS

HOKIJÁTÉKOS!
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Csatlakozz hozzánk és éld át,
milyen érzés szélsebesen 
korcsolyázni, hálóba ütni 
a korongot, majd együtt 
ünnepelni csapattársaiddal!

Az iskoládhoz legközelebbi klub:

Csapatnév:
Cím:
Edző:
Telefonszám:
Weboldal:
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· Toborzó események hirdetése Gyerehokizni hírlevél  
ben, gyerehokizni.hu naptárban, Facebookon.*

Pl: Amikor a Ferencvárosi TC jégkorong szakosztálya 
tartott toborzást, megosztottuk az eseményt, ezután 

érkezett is hozzánk levél, amiben további segítséget 
kérnek a sporttal kapcsolatban. 

* A Facebook fizetett hirdetés tökéletes eszköz arra, hogy ki-
emeljünk egy bejegyzést, népszerűsítsük eseményünket vagy 

akár Facebook oldalunkat/weboldalunkat. Legnagyobb előnyei, 
hogy ha fizetett hirdetést adunk fel a Facebookon, magunk ha-

tározhatjuk meg, mennyi pénzt szánunk reklámjainkra, azok hol 
jelenjenek meg, kik lássák azokat.

· Növeljük az új tagok elérésének 
hatékonyságát.

Pl: Szóróanyagok helyett célzottan érjük 
el a szülőket a releváns tartalmakkal.



•  Beharangozó az esemé-
nyekről, ahol találkozhat-
nak a klubokkal

•  Az eseményről készült 
beszámolók átvétele

•  Részletes klubadatok, 
edző bemutatkozással és 
rövid ismertetővel a klub 
életéről 

•  Különleges események 
a klub életében 

Hogyan tudunk 
ebben segíteni?



Rendezvények

Indokolt esetben a Gyerehokizni.hu jégkorong utánpótlással kapcsolatos 
rendezvények támogatásában is tud segíteni különböző formában. 

Ahhoz, hogy a támogatások a legjobb helyre kerülhessenek, a klub kezdemé-
nyezéseivel kapcsolatban a következőket kell tudnunk: 

•  Mi a kezdeményezés célja? 

•  Esemény/kezdeményezés részletes bemutatása

•  Hány embert ért el? 

•  Használt kommunikációs csatornák? 



Miben tudunk segíteni a kluboknak?

•  Hírt adunk róla
    -Beharangozó

    -Beszámoló 
    -Képgaléria

 •  Gyerehokizni.hu csomagok

•  Gyerehokizni.hu eszközökkel a helyszíni aktivitás növelése

•  Speciális kérések teljesítése – egyéni megállapodás szerint 

•  Eszköz támogatás



Milyen tartalmakat várunk?

Képek

Bennfentes infók

Beszámolók

Érdekességek



Elérhetőségeink

•  info@gyerehokizni.hu email címen

•  Gyerehokizni.hu Facebook oldalon 




