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VOOR-
BESCHOUWING

“MAAK KENNIS MET ZAKEN
DOEN OP Z’N SPARTAANS”

De oudste betaald voetbalclub van Nederland. 
Opgericht in 1888 en met een roemruchte jeugdopleiding, 

de Sparta Marsch, Sparta-Piet en een 100 jaar oud 
Kasteel de meest traditierijke club van het land. 

Voor ruim 400 zakelijke relaties vormt Het Kasteel een vriendelijke en 
gemoedelijke baken om uw relaties tweewekelijks te ontvangen en nieuwe 
bedrijven te ontmoeten. U kunt uw relaties ontvangen op een geheel bij uw 

bedrijf passende wijze: van het klassieke Kasteel tot de moderne Jupiler Lounge 
en van de intieme, exclusieve Detron Lounge tot uw eigen Business Loge. 

Maatwerk voor uw bedrijf staat voorop. Niet alleen bij wedstrijden kunt u in 
contact komen met andere bedrijven. Met name bij de ruim twaalf activiteiten 
op seizoenbasis worden mede-Business Club-leden actief aan elkaar verbonden. 
Daarnaast is het mogelijk gericht naamsbekendheid te genereren onder zowel 

de Business Club, de supporters op het gevulde Kasteel als de kijkers thuis.

Graag verwelkomen wij u op Het Kasteel.

DAVE VAN DER MEER
MANAGER COMMERCIE, SPARTA ROTTERDAM
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LIDMAATSCHAP 
SPARTA ROTTERDAM 

BUSINESS CLUB
“IEDERE WEDSTRIJD
WEER EEN FEEST”

“De historie, de sportieve sfeer, de ambitie op alle niveaus -  
van de jeugdafdeling tot het eerste elftal: het maakt  

Sparta Rotterdam een mooie club om als bedrijf je naam 
aan te verbinden. Het is bovendien iedere wedstrijd weer 

een feest om onze relaties mee te nemen naar Het Kasteel.” 

HANS SCHRIJVER
CCO, CENTRIC



ALS BUSINESS CLUB LID GENIET U ONDER MEER  
VAN DE VOLGENDE FACILITEITEN:

WEDSTRIJDEN

TOEGANG

SPELERSHOME

MEDIA

BUSINESS SEATS

CLUBMAGAZINES

PARKEERKAART

NETWERK

NIEUWSBRIEF

LUNCH/DINER

Toegang tot alle officiële 
thuiswedstrijden (incl. KNVB 

Beker t/m de 1/16e finale)

Toegang tot één of meerdere 
zakelijke ruimten

Toegang tot het Spelershome 
vanaf driekwartier na de 

wedstrijd

Naamsvermelding in 
diverse uitingen van Sparta 

Media, waaronder club- 
en businessmagazines en 

bedrijfsprofiel op de zakelijke 
website en applicatie van  

Sparta Rotterdam

Uw eigen Business Seats 
op de zakelijke tribune

Ontvangst van de officiële 
clubmagazines ‘De Spartaan’ en 

‘Kasteelzaken’

Parkeerkaart nabij het  
Sparta Stadion

Sparta Rotterdam als bindende 
factor tussen de 400 bedrijven

Ontvangst van de nieuwsbrief 
in de week voorafgaand 

aan iedere thuiswedstrijd

Mogelijkheid tot reservering 
lunch/diner in Brasserie Kasteel 

Spangen & Het Wapen van 
Sparta

BUSINESS APP
Persoonlijk account voor de 

Sparta Rotterdam Business App

ACTIVITEITEN
Mogelijkheid om deel te nemen 
aan verschillende activiteiten, 

zoals golfcompetitie, 
netwerkbijeenkomsten 

en workshops
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RELATIEBEHEER
OP Z’N SPARTAANS

VOOR CENTRIC
“HET IS EEN CLUB
MET KARAKTER”

“De sportieve sfeer op Het Kasteel nodigt uit om relaties te ontvangen en samen 
de voetbalwedstrijden te beleven. Dat doen we dan ook volop. Omdat we (inter)

nationaal actief zijn, reizen relaties uit het hele land af naar Rotterdam om Sparta te 
zien spelen tegen hun eigen favoriete club. Ze vinden het bijzonder om te gast te zijn 

op Het Kasteel, de historie en de sfeer van de club komen hier geweldig tot uiting. Het 
was voor ons een van de redenen om hoofdsponsor van Sparta Rotterdam te worden. 

Het geeft ons de ruimte om de relaties met onze klanten te verdiepen. Wij hechten 
veel waarde aan het persoonlijke contact met hen. In de omgang met elkaar, de 

open communicatie, daarin maak je het verschil in de samenwerking. Het mooie van 
Sparta is dat iedereen wel sympathie heeft voor de club. Na de gastvrije ontvangst op 
Het Kasteel neemt dat alleen maar toe. Het is een club met karakter en de sportieve 

sfeer op Het Kasteel maakt dat onze gasten zich welkom voelen.”

“Bij evenementen zoals voetbalwedstrijden heb je de tijd om eens uit de dagelijkse 
beslommeringen te stappen en over andere dingen te praten. Daar geloof ik echt 

in. Met veel klanten werken we jarenlang samen. Dat is enerzijds de aard van onze 
business – je wisselt niet zomaar van software die de kernprocessen van je organisatie 
faciliteert, of van een IT Outsourcingspartner, maar vooral ook door de match die we 
met hen hebben. De gedrevenheid van mijn collega’s om zaken voor elkaar te krijgen, 

en de openheid in de communicatie over de verwachtingen zorgen voor een goede 
basis voor de samenwerking. En natuurlijk: soms gaat er weleens iets mis. Maar 

door de open houding en het vertrouwen dat we in elkaar hebben, krijgen we dan de 
ruimte om het op te lossen. Onlangs maakte het onderzoeksbureau Giarte bekend dat 
100 procent van onze klanten ons aanbevelen voor onze dienstverlening op het gebied 

van IT Outsourcing. Een mooier compliment kun je mij niet geven!”

Hans Schrijver
CCO, Centric
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SPEELSCHEMA
2O17/2O18

Zaterdag 12 augustus VVV-Venlo - Sparta Rotterdam 18.30 uur
Zondag 20 augustus Sparta Rotterdam - PEC Zwolle 16.45 uur
Vrijdag 25 augustus NAC Breda - Sparta Rotterdam 20.00 uur
Zondag 10 september Sparta Rotterdam - FC Twente 14.30 uur
Vrijdag 15 september Sparta Rotterdam - AZ 20.00 uur
Zaterdag 23 september ADO Den Haag - Sparta Rotterdam 20.45 uur
Zaterdag 30 september Sparta Rotterdam - Roda JC 20.45 uur
Zaterdag 14 oktober Ajax - Sparta Rotterdam 18.30 uur
Zaterdag 21 oktober SBV Excelsior - Sparta Rotterdam 19.45 uur
Zondag 29 oktober Sparta Rotterdam - FC Groningen 14.30 uur
Vrijdag 3 november Sparta Rotterdam - sc Heerenveen 20.00 uur
Zaterdag 18 november Willem II - Sparta Rotterdam 20.45 uur
Zondag 26 november Sparta Rotterdam - FC Utrecht 14.30 uur
Zondag 3 december PSV - Sparta Rotterdam 14.30 uur
Zondag 10 december Sparta Rotterdam - Vitesse 14.30 uur
Donderdag 14 december Heracles Almelo - Sparta Rotterdam 18.30 uur
Zondag 17 december Sparta Rotterdam - Feyenoord 12.30 uur
Zondag 24 december FC Groningen - Sparta Rotterdam 12.30 uur
Zondag 21 januari Sparta Rotterdam - SBV Excelsior 12.30 uur
Vrijdag 26 januari sc Heerenveen - Sparta Rotterdam 20.00 uur
Zondag 4 februari Sparta Rotterdam - Willem II 14:30 uur
Woensdag 7 februari FC Utrecht - Sparta Rotterdam 18.30 uur
Zaterdag 10 februari Sparta Rotterdam - PSV 19.45 uur
Zondag 18 februari FC Twente - Sparta Rotterdam 14.30 uur
Zaterdag 24 februari AZ - Sparta Rotterdam 18.30 uur
Zondag 4 maart Sparta Rotterdam - ADO Den Haag 14.30 uur
Zaterdag 10 maart Roda JC - Sparta Rotterdam 20.45 uur
Zondag 18 maart Sparta Rotterdam - Ajax 14.30 uur
Zaterdag 31 maart PEC Zwolle - Sparta Rotterdam 18.30 uur
Zaterdag 7 april Sparta Rotterdam - VVV-Venlo 20.45 uur
Zaterdag 14 april Vitesse - Sparta Rotterdam 19.45 uur
Woensdag 18 april Sparta Rotterdam - NAC Breda 20.45 uur
Zondag 29 april Feyenoord - Sparta Rotterdam 14.30 uur
Zondag 6 mei Sparta Rotterdam - Heracles Almelo 14.30 uur
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BUSINESS
CLUB

EXECUTIVE
Het Executive-arrangement biedt middels de Detron Lounge mogelijkheden 

als u op zoek bent naar een sfeervolle en meer besloten ruimte om uw relaties 
met een all-inclusive arrangement te ontvangen. Daarnaast heeft u ook keuze 

om in de ruime Jupiler Lounge te netwerken en geven de 150 seats op de 
middenlijn een perfect zicht op het veld.

“SFEERVOLLE BESLOTEN  
RUIMTE ALL-INCLUSIVE”

“In de Detron Lounge ontvangen wij relaties van Luxaflex waarbij zij van 
begin tot eind compleet worden verzorgd met catering van een hoog niveau. 
De sfeer, gemoedelijkheid en vriendelijkheid in combinatie met het comfort 

wat Sparta Rotterdam ons geeft, maakt dat wij ons elke keer weer thuis 
voelen in deze Business Club.” 

GEURT DE HAAS
MANAGER SALES, LUXAFLEX



SPECIFIEKE FACILITEITEN:

PARKEERKAART

DETRON LOUNGEBUSINESS SEATS

JUPILER LOUNGE

150 Business seats op  
de Hoofdtribune (BS5)  

t.h.v. de middenlijn

Parkeerkaart P5

Toegang tot de exclusieve 
Detron Lounge

Tevens toegang tot de 
ruime Jupiler Lounge

9

TWEE SEATS BUSINESS CLUB EXECUTIVE
€ 6.75O,-

GADGET
Ontvangst van een  
Executive-gadget

BUSINESS CLUB
Lidmaatschap van de Sparta 

Rotterdam Business Club

All-inclusive-arrangement 
vanaf één uur voor, in de rust 
en tot één uur na de wedstrijd

ALL-INCLUSIVE
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Het gros van de Sparta Rotterdam Business Club leden 
komen tezamen in de ruime en moderne Jupiler Lounge, 

een uitstekende omgeving voor business-to-business. 
Naast 466 gloednieuwe seats biedt het Premium-arrangement 

variatie middels een aantal extra’s.

“EEN UITSTEKENDE  
OMGEVING”

“De gastvrije manier waarop Leasevisie en haar relaties ontvangen 
worden in Het Kasteel spreekt ons erg aan. Het wedstrijdbezoek 
is een unieke ervaring en zorgt ervoor dat we een persoonlijke en 

dynamische relatie met onze klanten kunnen ontwikkelen.’’

JAN-WILLEM TEN HOOPEN
SALES MANAGER, LEASEVISIE

BUSINESS
CLUB

PREMIUM
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SPECIFIEKE FACILITEITEN:

PREMIUM-BORREL 

JUPILER LOUNGEBUSINESS SEATS PARKEERKAART

WORKSHOPS

466 Business seats 
op de Hoofdtribune 

Een speciale Premium-borrel 
voorafgaand een thuiswedstrijd 

incl. voorbeschouwing 
technische staf

Toegang tot de 
Jupiler Lounge

Parkeerkaart P5

Twee exclusieve 
kennisworkshops

TWEE SEATS BUSINESS CLUB PREMIUM
€ 495O,-

BUSINESS CLUB
Lidmaatschap van de Sparta 

Rotterdam Business Club

LUNCH/DINER
Een driegangen Premium-diner 
voorafgaand een thuiswedstrijd
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Gebruikmakend van alle moderne faciliteiten in het 
Hoofdgebouw van het Sparta Stadion en een lidmaatschap 

van de Sparta Rotterdam Business Club.

“BUSINESS MEETS
PLEASURE”

“Binnen onze organisatie adviseren wij ondernemers over hun 
onderneming en de privésituatie. Met Sparta verstevigen wij de banden 
met onze relaties door op een ontspannen manier te genieten van een 
heerlijke sfeer op Het Kasteel. Naast de wedstrijden biedt Sparta ons de 
mogelijkheid met leuke events andere ondernemers te leren kennen en 

elkaar daardoor te versterken. Business meets pleasure.” 

JUSTIN VAN VAERENBERGH EN STEVEN BIEMOND
SCHREUDER VERZEKERT

BUSINESS
CLUB

ENTREE



SPECIFIEKE FACILITEITEN:

PARKEERKAART

BUSINESS SEATS JUPILER LOUNGE
609 Business seats aan 

weerszijden van de 
Hoofdtribune

Parkeerkaart P6

Tevens toegang tot de 
ruime Jupiler Lounge

BUSINESS CLUB
Lidmaatschap van de Sparta 

Rotterdam Business Club
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TWEE SEATS BUSINESS CLUB ENTREE
€ 3.45O,-
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Als u kiest voor de Kasteelloge, kiest u voor een 
intieme sfeer waarbij u en uw gasten vanaf binnenkomst

tot vertrek getrakteerd worden op hapjes en drankjes. 
U zit op het terras van het bekendste voetbalbolwerk

van Nederland, Het Kasteel.

“HET KASTEEL MAAKT INDRUK 
OP ONZE ZAKELIJKE RELATIES”

“Alle klanten die wij uitnodigen voor een middag of avond
bij Sparta Rotterdam reageren zeer enthousiast en maken 
hier uiteindelijk gebruik van. Het Kasteel maakt indruk op

onze zakelijke relaties en in combinatie met de gemoedelijke 
en gezellige sfeer van de Kasteelloge is de dag geslaagd.”  

PAUL KRUISBERGEN
BRANCHE MANAGER, MAMMOET FERRY TRANSPORT B.V.

KASTEEL
LOGE



SPECIFIEKE FACILITEITEN:

PARKEERKAART

BUSINESS SEATS KASTEELLOGE
168 Business seats op 

Het Kasteel 

Parkeerkaart P5

Toegang tot de 
Kasteelloge 

BUSINESS CLUB
Lidmaatschap van de Sparta 

Rotterdam Business Club
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TWEE SEATS KASTEELLOGE
€ 4.95O,-

HOOFDGEBOUW
Toegang tot het

Hoofdgebouw na
de wedstrijd

All-inclusive-arrangement 
vanaf één uur voor, in de rust 
en tot één uur na de wedstrijd

ALL-INCLUSIVE
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Tegen een zeer aantrekkelijk tarief op een aangename 
wijze genieten van de zakelijke mogelijkheden bij Sparta 

Rotterdam. Voor aanvang van de wedstrijd, tijdens de 
rust en na afloop is er de mogelijkheid om onder het 
genot van een drankje te netwerken of om gezellig na 

te praten in de sfeervolle Ridderzaal.

“WIJ DRAGEN DE CLUB 
EEN WARM HART TOE”

“Wij dragen de club een warm hart toe en ondersteunen 
naast het arrangement van de Business Friends onder 
andere de Sparta Jeugdopleiding. Om ons hart voor de 

club te combineren met het zakelijke karakter voelen wij 
ons al jarenlang thuis bij de Business Friends waar in de 

Ridderzaal het zakelijke goed samen gaat met het gezellige”.  
 

ARNOUD KLOOTWIJK
DIRECTEUR, BEN VAN DER WAAL ZUIDVRUCHTEN

BUSINESS
FRIENDS
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SPECIFIEKE FACILITEITEN:

SPARTA SNACK

BUSINESS SEATS RIDDERZAAL
162 Business seats op 

tribunevakken 20V en 21V 

Ontvangst voucher per 
wedstrijd voor een Sparta-snack

Toegang tot de
Ridderzaal

BUSINESS CLUB
Lidmaatschap van de Sparta 

Rotterdam Business Club

PARKEERKAART
Parkeerkaart P6

TWEE SEATS RIDDERZAAL
€ 2.85O,-

All-inclusive-arrangement 
vanaf één uur voor, in de rust 
en tot één uur na de wedstrijd

ALL-INCLUSIVE
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Op wedstrijddagen kunt u een van de 34 Business Loges 
in het Hoofdgebouw van Sparta Stadion benutten om uw 

gasten een ultiem serviceniveau te bieden. Creëer een sfeer 
die past bij uw bedrijf in uw eigen, luxe loge.

“SPARTA SPONSOREN
GEEFT VERTROUWEN”

“Sparta Rotterdam sponsoren geeft vertrouwen. Zeker in onze 
branche, de uitzendbranche, is dat belangrijk. Je kunt aan je klanten 

laten zien dat je een goede, betrouwbare partij bent en dat je 
financieel alles goed op orde hebt. Je zegt er eigenlijk gewoon mee 
dat je een goede speler bent om mee in zee te gaan. Het ultieme 

serviceniveau wat wij onze relaties kunnen bieden in de loge maakt 
vervolgens het plaatje compleet.”

RON VAN LOENEN
AXIDUS

BUSINESS
LOGE
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SPECIFIEKE FACILITEITEN:

PROGRAMMA

BUSINESS LOGE TOEGANSKAARTEN
Uw eigen Business Loge 

variërend van 15 m2 tot 60 m2

Ontvangst van 
programmaboekjes en 
opstellingsformulieren

Achttien toegangskaarten, 
waarvan dertien zitplaatsen 

BUSINESS CLUB
Lidmaatschap van de Sparta 

Rotterdam Business Club

PARKEERKAART
Meerdere parkeerkaarten 

inbegrepen

BUSINESS LOGE VANAF
€ 5O.OOO,-
exclusief catering



EXPOSURE OP
Z’N SPARTAANS

VOOR RINGELBERG
“ERG TEVREDEN

MET DE EXPOSURE”

“Wij vinden het belangrijk om onze organisatie naar buiten toe te laten 
zien. Uiteindelijk moeten mensen een blijk van herkenning krijgen en 

hebben bij de naam Ringelberg Touringcars. De zichtbaarheid op de LED-
boarding bij de thuiswedstrijden van Sparta is een belangrijk middel om dit 
doel te bereiken. De afgelopen jaren hebben wij als bedrijf een significante 

groei doorgemaakt. Uiteraard is dat niet volledig toe te wijzen aan de 
zichtbaarheid op Het Kasteel, maar het heeft absoluut een positieve bijdrage 

geleverd. Niet alleen de supporters en Business Club leden, maar ook de 
kijkers thuis worden wekelijks geconfronteerd met onze bedrijfsnaam. De 
doelgroep die wordt bereikt past daarbij naar hetgeen wij op zoek zijn en 

door onszelf breed te positioneren als busleverancier van Sparta Rotterdam 
kweken wij veel vertrouwen bij deze doelgroep.”

 
“De match met het merk Sparta Rotterdam is aanwezig; het roept in 

tegenstelling tot antipathie juist sympathie op. De zichtbaarheid en onze 
aanwezigheid bij wedstrijden van Sparta Rotterdam hebben uiteindelijk 

ook geleid tot een uitgebreidere samenwerking met de club. Het komende 
seizoen voeren wij het busvervoer van het eerste elftal uit evenals het 

vervoer van de jeugdspelers op trainingsdagen in combinatie met RMC. Wij 
zijn dan ook erg tevreden met de exposure die op Het Kasteel gegenereerd 
wordt en blijven onze bedrijfsnaam dan ook graag verbinden aan de club.”

Leo Ringelberg
General Manager, Ringelberg Touringcars
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MEDIABEREIK
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“MOGELIJKHEID OM UW 
BEDRIJF OP TE LATEN VALLEN”

Voetbal is bij uitstek volksport nummer één in Nederland en weet zich daarbij 
verzekerd van veel publiciteit. Sparta Rotterdam biedt u de mogelijkheid 

om uw bedrijf op te laten vallen bij de voor uw interessante doelgroep. In 
het Sparta Stadion is het mogelijk om uw naamsbekendheid zichtbaar te 

maken bij de live-uitzendingen van Fox Sports, het miljoenenpubliek van de 
samenvattingen op NOS Studio Sport, de ruim 1.000 zakelijke bezoekers, de 
circa 10.500 supporters op Het Kasteel en diverse digitale platformen. Sparta 
Rotterdam beschikt daarbij over digitale LED-boarding, statische boarding en 

twee videowalls om uw bedrijfsnaam van maximale exposure te voorzien.

STADION BEREIK STUDIO SPORT
Gemiddeld 10.500

toeschouwers
Vrijdag: 830.000 kijkers

Zaterdag: 1.600.000 kijkers
Zondag: 2.650.000 kijkers

Totaal aantal unieke kijkers 
per week: 5.000.000

STUDIO SPORT
Abonnees: 900.000

Gemiddelde aantal kijkers
per wedstrijd bedraagt
300.000 op FOX Sports 1
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Naamsbekendheid genereren onder de Business Club leden, 
de ruim 10.000 supporters op de tribune of de kijkers van 

Fox Sports en samenvattingen van NOS Studio Sport? Door 
het verbinden van uw bedrijfsnaam aan Sparta Rotterdam 
kunt u werken aan naamsbekendheid onder uw specifieke 

doelgroep of het totale miljoenenpubliek.

“HEEFT ABSOLUUT EEN
POSITIEVE BIJDRAGE GELEVERD”

“De afgelopen jaren hebben wij als bedrijf een significante 
groei doorgemaakt. Uiteraard is dat niet volledig toe te wijzen 
aan de zichtbaarheid op Het Kasteel, maar het heeft absoluut 

een positieve bijdrage geleverd.” 

LEO RINGELBERG
GENERAL MANAGER, RINGELBERG TOURINGCARS

RECLAME
BOARDING
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LED-BOARDING GEHEEL SEIZOEN
 1 minuut on-TV gehele ring:  € 10.000,-
 1 minuut on-TV gedeelde ring: € 5.500,- 
 1 minuut off-TV: € 3.000,-

Meerdere minuten beschikbaar op aanvraag. 
Gehele ring bedraagt 204 meter en halve ring bedraagt 102 meter.

STATISCHE BOARDING GEHEEL SEIZOEN
 on-TV vanaf: € 7.500,-
 off-TV vanaf:  € 3.000,- 

Graag informeren wij u vrijblijvend verder 
over de diverse mogelijkheden.

EXPOSURE MOGELIJKHEDEN

Sparta Rotterdam beschikt over digitale LED-boarding,
statische boarding en twee videowalls om uw bedrijfsnaam van 

maximale exposure te voorzien bij de door uw gewenste doelgroep. 
Onderstaand hebben wij de instrumenten voor u uiteen gezet.



“EEN HOGE ATTENTIEWAARDE
IN HET SPARTA STADION”

In het seizoen 2017/2018 introduceert Sparta Rotterdam 
nieuwe scoreborden. Via deze videowalls vindt zowel buiten 

als tijdens de wedstrijd communicatie plaats met het publiek. 
Informatie betreffende scheidsrechterbeslissingen, herhalingen, 

tussenstanden en meer worden kenbaar gemaakt aan het publiek. 
Op het moment dat het gehele Sparta Stadion naar de twee 

32m² grote scoreborden kijkt, is het mogelijk uw bedrijfsnaam 
prominent in beeld te krijgen door u te verbinden aan deze 

spelmomenten. Wij hebben de mogelijkheden voor u uiteen gezet 
en onderzoeken graag samen met u de behoefte.

24

VIDEO-
WALL
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EXPOSURE MOGELIJKHEDEN

Voorafgaand aan de wedstrijden:
• Opstellingssponsor

• Sparta Marsch-sponsor

Gedurende de wedstrijden:
• Banner/logovermelding onderaan (4x 15 sec.)

• Gele/rode kaart sponsor (gem. 50x per seizoen)
• Wisselsponsor (gem. 85x per seizoen)

• Herhalingssponsor
• Tussenstandensponsor

• Kloksponsor
• Blessuretijdsponsor

Afname per (half) seizoen
Tarieven beschikbaar op aanvraag.
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Een volledig verzorgde middag of avond op Het Kasteel 
voor u en uw gasten middels een van de drie wedstrijd-

pakketten. De combinatie van vier Business Seats, diverse 
naamsvermeldingen en communicaties plus ontvangst 

van een aandenken door een selectiespeler is uw bezoek
aan Het Kasteel compleet.

“DE NAAMSBEKENDHEID IS NIET
DE ENIGE MOVERENDE REDEN”

“Regelmatig worden wij geattendeerd dat JLT gedurende 
de wedstrijd is opgemerkt als wedstrijd(bal)sponsor. De 

naamsbekendheid van JLT is niet de enige moverende reden 
om gebruik te maken van de pakketten. Voornaamste reden is 
om het bezoek aan een thuiswedstrijd voor onze mensen en/of 

relaties een speciale tint te geven zodat zij deze nooit vergeten.” 

JEROEN IMMERZEEL
DIRECTOR BUSINESS DEVELOPMENT, JLT NETHERLANDS

WEDSTRIJD
PAKKETTEN
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MOGELIJKE FACILITEITEN

WEDSTRIJDSPONSOR € 1.OOO,- 
• Ontvangst van vier Business Seats incl. parkeerplaats 

• Naamsvermelding middels LED-boarding als ‘wedstrijdsponsor’
• Bedrijfslogo en/of naamsvermelding op videowall, 

in wedstrijdprogrammaboekje, etc. 
• Omroepen van uw bedrijfsnaam door de

stadionspeaker voorafgaand aan de wedstrijd
• Na afloop ontvangst van gesigneerd wedstrijdshirt

uit handen van een selectiespeler inclusief foto

WEDSTRIJDBALSPONSOR € 9OO,- 
• Ontvangst van vier Business Seats incl. parkeerplaats 

• Naamsvermelding middels LED-boarding als ‘wedstrijdbalsponsor’
•Bedrijfslogo en/of naamsvermelding op videowall, 

in wedstrijdprogrammaboekje, etc. 
• Omroepen van uw bedrijfsnaam door de 

stadionspeaker voorafgaand aan de wedstrijd
• Na afloop ontvangst van gesigneerde wedstrijdbal

uit handen van een selectiespeler inclusief foto

CAPTAINSPONSOR € 75O,- 
• Ontvangst van vier Business Seats incl. parkeerplaats 

• Captain van Sparta Rotterdam spelend met uw logo op de captainsband 
• Bedrijfslogo en/of naamsvermelding op videowall, 

in wedstrijdprogrammaboekje, etc. 
• Omroepen van uw bedrijfsnaam door de 

stadionspeaker voorafgaand aan de wedstrijd
• Na afloop ontvangst van de captainsband 

uit handen van een selectiespeler inclusief foto



VERBINDEN OP Z’N 
SPARTAANS VOOR 

NICOVERKEN EN ESET
“TEGENWOORDIG SPREKEN WE 
VAN EEN BEVRIENDE RELATIE”

Sponsoring anno 2017 is allang niet meer hetzelfde als in de begindagen. Het bij elkaar brengen 
van verschillende partijen is belangrijker dan ooit. Het bieden van een platform waar bedrijven 

elkaar kunnen vinden is dan ook een belangrijk onderdeel van het sponsorpakket dat Sparta 
Rotterdam wil aanbieden. Op die manier vonden verschillende partijen elkaar al op de werkvloer.

 
Nog niet zolang geleden was shirtsponsor Nicoverken het slachtoffer van cybercrime. 

Ransomware-software had zich in het computersysteem genesteld en dat leidde tot grote 
problemen. Broeksponsor ESET is aanbieder van software en andere hulpmiddelen om dit 
soort problemen tegen te gaan. Een telefoontje van Dave van der Meer om de partijen bij 
elkaar te brengen bleek het begin van een samenwerking met een opvallende uitkomst.

 
“Dave van der Meer vertelde wat er was gebeurd en dat hij Erik van Krugten onze contactgegevens had 
gegeven. Je kent elkaar wel, maar je hebt op dat moment geen warme connectie,” legt Dave Maasland 

van ESET uit. “Erik belde en van daaruit zijn we op zoek gegaan naar een oplossing. Dat deden we 
vanuit een gemeenschappelijke binding: Sparta. We bekeken het dan ook niet direct commercieel. 
Eerst wilden we een oplossing voor het probleem bieden. Daarna zouden we wel verder zien. We 
hebben direct onderzoek gedaan en zijn gaan helpen.” Erik van Krugten vertelt hoe het vervolgens 

verder ging. “Ze zochten niet alleen naar de oplossing voor het probleem, maar ook naar het ontstaan. 
Toen dat was opgelost met behulp van nieuwe software heeft ESET ook aan nazorg gedaan. Zo hebben 
ze bijvoorbeeld ons personeel een awarenesstraining gegeven. Zodat ook zij beter kunnen inschatten 

waar het gevaar kan zitten en een bepaalde alertheid opbouwen. Dat sprak mij aan.”
 

Het probleem haalde zelfs het NOS-journaal. “De NOS belde ons of wij iemand in ons bestand 
hadden die met dit probleem te maken hadden gehad. Zo brachten wij ze weer in contact met 
Nicoverken, dat vervolgens op het journaal verscheen.” Het heeft ervoor gezorgd dat de relatie 

flink sterker is geworden. Erik van Krugten: “Eerst kenden we elkaar niet, tegenwoordig spreken 
we van een bevriende relatie. Dit hebben wij met veel partijen binnen Sparta.” Dit is ook voor 

Dave Maasland belangrijk. “Ik denk dat deze manier van werken de toekomst is. Het gaat om een 
vertrouwen dat je in elkaar hebt, maar wel op basis van je zakelijke kunnen. Dat is belangrijk.”

Erik van Krugten, Directeur NICOVERKEN en 
Dave Maasland, Managing Director ESET
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ACTIVITEITEN
KALENDER
2O17/2O18

29

SEPTEMBER
Spelerspresentatie

OKTOBER
Business ontbijt

NOVEMBER
Evenement bij Centric

JANUARI
Bezoek trainingskamp

JANUARI
People’s Business 2018

FEBRUARI
Sponsorlunch

MAART
Business borrel

APRIL
Rood-Witte Mannendiner 2018              

MEI
Suits & Breakfast

JUNI
VKV – Sparta Golfdag

 

ACTIVITEITEN WELKE GEDURENDE HET GEHELE SEIZOEN WORDEN GEHOUDEN:
BC-voetbal

Golfcompetitie



SPARTA
STADION

“DE POORT
NAAR UW SUCCES”

Wij nemen u graag mee in de ongekende mogelijkheden van 
het organiseren van evenementen bij de oudste voetbalclub van 

Nederland: Sparta Rotterdam! Een club met ruim 125 jaar traditie 
waar warmte, historie en sympathie heerst maar tegelijkertijd 

is de club ook modern en maatschappelijk betrokken. Het 
Sparta Stadion, bijnaam “Het Kasteel”, is de ideale locatie om 

in een bijzondere omgeving uw gasten te ontvangen. Onze 
kasteelpoorten staan open voor uw succes! 

Historie verpakt in modern design 
Het stadion bestaat uit het authentieke Kasteel uit 1916 met 
een warm en modern interieur en het hoofdgebouw met de 
stoere en stijlvolle Jupiler Lounge. De sfeer in het stadion is 
persoonlijk en ongedwongen en daarnaast bieden de zalen 
vele mogelijkheden voor zakelijke bijeenkomsten, sfeervolle 

diners en sportieve feesten.
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SPORTIEVE
EVENEMENTENLOCATIE

SPORTIEF
• Een volledige wedstrijd 11 vs 11 op het hoofdveld van het Sparta Stadion

• Voetbaltoernooi (heel veld / half veld)
• Voetbalclinic (eventueel met begeleiding spelers/trainers Sparta Rotterdam)

HOSPITALITY
• Ontvangst in Brasserie Kasteel Spangen

• Afsluitend een barbecue of diner na uw voetbalevenement in het historische Kasteel
• Borrel na afloop van uw voetbalevenement in de Ridderzaal

OPTIONEEL
• Gebruik kleedkamers

• Gebruik scorebord
• Arbitrage

• Stadionspeaker en geluid
• Spelen bij kunstlicht in de avonduren
• Rondleiding door het Sparta Museum

• Verzorgen EHBO

MEER INSPIRATIE?
Bezoek www.spartastadion.nl voor diverse voorbeelden van 
evenementen die u kunt organiseren in het Sparta Stadion. 

Of stuur ons een e-mail via info@spartastadion.nl



SPARTA ROTTERDAM
Spartapark Noord 1 |  3027 VW Rotterdam

Postbus 1802 |  3000 BV Rotterdam
T: +31 (0) 10 890 92 20 |  E: commercie@sparta-rotterdam.nl

www.sparta-business.nl |  www.sparta-rotterdam.nl |  www.spartastadion.nl

NABESCHOUWING
OP WEDSTRIJDDAGEN IS PARKEREN OP DE PARKEERTERREINEN 
ALLEEN MOGELIJK MET EEN GELDIGE PARKEERKAART. DEZE ZIJN 

VOORBEHOUDEN AAN DE RELATIES VAN SPARTA ROTTERDAM EN/OF 
DAGGASTEN VAN DE KASTEELCLUB.

VANUIT DE RICHTING UTRECHT/GOUDA
A12 volgen tot Gouda, A20 richting Rotterdam. Neemt u vervolgens afslag 12 

(Spaanse Polder). Vanuit de richting Amsterdam - Den Haag A4 volgen tot 
Den Haag, A13 richting Rotterdam en volg de A20 richting Hoek van Holland. 

Neemt u vervolgens afslag 12 (Spaanse Polder).

VANUIT DE RICHTING BREDA - DORDRECHT
A16 volgen richting Den Haag, volg de A20 richting Hoek van Holland en 

neem vervolgens afslag 12 (Spaanse Polder). Vanaf afslag 12 - Spaanse Polder 
Onderaan de afrit rechtsaf richting Delfshaven. Onder het viaduct rechtdoor 

rijden tot de tweede verkeerslichten; vervolgens linksaf (Spaanseweg). 
Bij de eerstvolgende stoplichten rechtsaf (Horvathweg). Het Sparta 

Stadion ligt vervolgens aan uw rechterzijde.

VANUIT DE RICHTING HOEK VAN HOLLAND
A20 richting Rotterdam/Den Haag. U neemt vervolgens afslag 12 (Spaanse 

Polder). Onderaan de afrit rechtsaf richting Delfshaven. Bij de verkeerslichten 
linksaf (Spaanseweg). Bij de eerstvolgende verkeerslichten rechtsaf 

(Horvathweg). Het Sparta Stadion ligt vervolgens aan uw rechterzijde.

OPENBAAR VERVOER
Tramlijn 8 en buslijn 38 stoppen naast het stadion. 

Tramlijn 4, 21 en 23 stoppen nabij het stadion.
Metrohalte Marconiplein is op slechts 5 minuten 

loopafstand van het Sparta Stadion.


