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VOORBESCHOUWING
‘Vroeger was sponsoring vaak niet meer dan dat je als bedrijf veel geld in een club steekt zonder daar veel voor terug te krijgen. Tegenwoordig 
doen wij als club veel meer voor onze sponsoren. Voor ieder bedrijf in onze Business Club wensen wij de doelstellingen te achterhalen en acties 
te ondernemen om deze te doen slagen. Bedrijven moeten, ongeacht wat er aan de buitenkant van de club gebeurt, een positief gevoel hebben 
over de Business Club van Sparta Rotterdam. Ook in het komende seizoen maken wij Het Kasteel als een warm thuis voor u en uw relaties, een 
groeiend aantal activiteiten van de Business Club, toename van de onderlinge business-to-business en een grote diversiteit in onze Business 
Club tot onze missie. Dat is Zaken doen op z’n Spartaans.’

‘In ons magazine ontdekt u waar wij uw bedrijf mee van  
dienst kunnen zijn.’

DAVE VAN DER MEER, MANAGER  
COMMERCIE, SPARTA ROTTERDAM
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DIT IS ZAKENDOEN 
OP Z’N SPARTAANS

Welkom bij de oudste en mooiste club van Nederland: Sparta Rotterdam. Sinds 1888 dé trots van 
Rotterdam. Niet weg te denken uit het betaald voetbal. Een club met 130 jaar traditie. Oud, maar ook 
modern. Warm en sympathiek. Strijdbaar als het moet. Voor tegenstanders is het Kasteel een onneembare 
vesting, voor supporters en sponsoren een warm thuis.

Dit is de ideale plek om zaken te doen. Om gelijkgestemde ondernemers te ontmoeten. De sfeer is persoonlijk en on-
gedwongen. Het is de liefde voor Sparta Rotterdam die ons bindt en samenbrengt. Wij zijn diepgeworteld in de regio 
Rijnmond. Ons zakelijke netwerk is ongekend. Voetbal is de basis. Daaromheen ontwikkelen we krachtige marketing-
concepten die merken, fans en voetbal bij elkaar brengen. Bij Sparta Rotterdam profi teert u van onze kennis en partners 
op het gebied van marketing, media, sponsoring en commercie. Als club spelen we bovenin mee als het gaat om nieuwe 
ontwikkelingen en creatieve concepten.

De campagne ‘Op z’n Spartaans’ begint inmiddels een begrip te worden en is onlosmakelijk met onze menta-
liteit verbonden. Als we iets doen, dan doen we het ‘Op z’n Spartaans’. Dus met volle overtuiging, energie en
doelgericht. Met voetbal als uitgangspunt en Sparta als inspiratie zijn de zakelijke mogelijkheden eindeloos. 

‘Dit is Zaken doen op z’n Spartaans’
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SPARTA 
ROTTERDAM 
BUSINESS 
CLUB

De mogelijkheden binnen de Business Club zijn 
 ongekend. Het begint met voetbal maar gaat veel 
 verder dan dat. Het is een actieve club, waarin grote 
en kleine bedrijven elkaar vinden. Een club waar je je 
relaties mee naar toe neemt. Hier wissel je spannende 
momenten op het veld af met zakelijke kansen na de 
wedstrijd. Maar ook buiten de wedstrijddagen om is de 
Business Club actief en kun je zakelijk scoren. Volgens 
John van Doorn, van D&S, is dit relatiebeheer op z’n 
Spartaans.

“Door voetbal en Sparta Rotterdam als verbindingsmiddel 
in te zetten, kunnen wij ons zakelijk netwerk vergroten. Dit 
geldt niet alleen voor het netwerk in en rondom de club, 
maar ook de algehele naamsbekendheid die de samenwer-
king met zich meebrengt. Natuurlijk is het relatiebeheer, 
exposure en een stijgende naamsbekendheid belangrijk voor 
D&S. Sparta Rotterdam spreekt in Nederland enorm tot de 
verbeelding en dat komt tot uiting in de klantcontacten en 
exposurecijfers. Echter zijn dat zeker niet de enige redenen 
voor het partnership met Sparta. Er is bewust gekozen om de 
activatie heel breed in te steken en samen op te trekken. Niet 
alleen zakelijk door de verbinding te zoeken met nieuwe en 
bestaande bedrijven in de Business Club maar ook met maat-
schappelijke projecten zoals StreetRulez en door scholen en 
voetbalclubs te betrekken in de samenwerking met D&S. Op 
deze manier zijn wij niet enkel sponsor, maar echt een part-
ner van de club.”

JOHN VAN DOORN, 
ALGEMEEN DIRECTEUR, D&S GROEP
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“Wij dragen de club een warm hart toe en ondersteunen naast het arrange-
ment 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.

Als u kiest voor de Kasteelloge, kiest u voor een 
intieme sfeer waarbij u en uw gasten vanaf bin-
nenkomst tot vertrek getrakteerd worden op 
hapjes en drankjes. U zit op het terras van het 
bekendste voetbalbolwerk van Nederland, Het 
Kasteel.

“Alle klanten die wij uitnodigen 
voor een middag of avond bij 
Sparta  Rotterdam reageren zeer 
enthousiast en maken hier uit-
eindelijk gebruik van. Het Kas-
teel maakt indruk op onze za-
kelijke relaties en in combinatie 
met de gemoedelijke en gezellige 
sfeer van de Kasteelloge is de dag 
geslaagd.”

“Het Kasteel maakt 
indruk op onze 
zakelijke relaties”

PAUL KRUISBERGEN
BRANCHE MANAGER, 

MAMMOET 
FERRY TRANSPORT B.V.

KASTEELLOGESPARTA 
ROTTERDAM 
BUSINESS 
CLUB

BUSINESS 
MEETS 
PLEASURE

“Wij dragen de club 
een warm hart toe”
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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 se-
ats biedt het Premium-arrangement variatie mid-
dels een aantal extra’s.

“De gastvrije manier waarop Arbo Rotterdam en haar relaties ontvangen wor-
den in Het Kasteel spreekt ons erg aan. Het wedstrijdbezoek is een unieke er-
varing en zorgt ervoor dat we een persoonlijke en dynamische relatie met onze 
klanten kunnen ontwikkelen.’’

DRAGAN CULIC
EIGENAAR, ARBO ROTTERDAM.

Gebruikmakend van alle moderne faciliteiten in het 
Hoofdgebouw van het Sparta Stadion en een lidmaat-
schap van de Sparta Rotterdam Business Club.

“Binnen onze organisatie adviseren wij ondernemers over hun 
onderneming en de privé situatie. Met Sparta verstevigen wij de ban-
den 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.

ENTREE

EEN UITSTEKENDE
OMGEVING
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BUSINESS SEATS VKV 
LOUNGE

JUPILER 
LOUNGE

HOOFD
GEBOUW

KASTEEL 
LOGE

RIDDER 
ZAAL

LUNCH/DINER/
BORREL

PREMIUM 
EVENTS

PARKEER
KAART

BUSI-
NESS 
CLUB

EXECUTIVE
€5750,-

2 SEATS
op middenlijn
Hoofdtribune

X X X
X

All-inclusive: voor
na de wedstrijd

X
P5 X

PREMIUM
€3950,-

2 SEATS
op Hoofdtribune X X

X
Eenmalig 3 gangen 

diner + borrel 
voorafgaand

X
2 exclusieve

Premium
events

X
P5 X

ENTREE
€2975,-

2 SEATS
op weerszijde
Hoofdtribune

X X X
P6 X

KASTEELLOGE
€3950,-

2 SEATS
op Het Kasteel X X

X
All-inclusive: voor 
en na de wedstrijd

X
P5 X

BUSINESS FRIENDS
€2450,-

2 SEATS
op vakken 20V 

en 21V
X

X
All-inclusive: voor 
en na de wedstrijd

+ Sparta Snack

X
P6 X

Het Executive-arrangement biedt middels de VKV Lounge mogelijk-
heden als u op zoek bent naar een sfeervolle en meer besloten ruimte 
om uw relaties met een all- inclusive arrangement te ontvangen. Daar-
naast 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.

“In de VKV Lounge ontvangen wij relaties van ESET 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.”

DAVE MAASLAND, 
CEO, ESET

SFEERVOLLE
BESLOTEN RUIMTE 
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 service-
niveau te bieden. Creëer een sfeer die past bij 
uw bedrijf in uw eigen luxe loge.

“Sparta Rotterdam sponsoren geeft vertrouwen. Ze-
ker in onze branche, de uitzendbranche, is dat be-
langrijk. Je kunt aan je klanten laten zien dat je een 
goede, betrouwbare partij bent en dat je fi nancieel 
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 rela-
ties kunnen bieden in de loge maakt vervolgens het 
plaatje compleet.”

BUSINESS LOGE VANAF €40.000,-

•  Business loge: Uw eigen Business Loge variërend van 15m2 tot 60m2
•  Toegangskaarten: Achttien toegangskaarten, waarvan dertien zitplaatsen
•  Programma: Ontvangst van programmaboekjes en opstellingsformulieren
• Parkeerkaart: Meerdere parkeerkaarten inbegrepen
•  Business Club: Lidmaatschap van de Sparta Rotterdam Business Club.

RON VAN LOENEN,
AXIDUS.
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BUSINESS LOGE

“Sparta sponsoren 
geeft vertrouwen”
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“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 mo-
ment 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 di-
rect 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 awa-
renesstraining gegeven. Zodat ook zij beter kunnen 
inschatten waar het gevaar kan zitten en een be-
paalde 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 fl ink sterker is gewor-
den. 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.”

“Het gaat om een 
vertrouwen dat 
je in elkaar hebt, 
maar wel op basis 
van je zakelijke kunnen. 
Dat is belangrijk.”

HOE CYBERCRIME 
TWEE SPONSOREN 
DICHTER BIJ
ELKAAR BRACHT

Sponsoring anno 2018 is allang niet meer hetzelf-
de als in de begindagen. Het bij elkaar  brengen 
van partijen is belangrijker dan ooit. Het bieden 
van een platform waar bedrijven elkaar kun-
nen vinden is dan ook een belangrijk onderdeel 
van het sponsorpakket dat Sparta Rotterdam 
wil aanbieden. Nog niet zolang geleden was 
shirtsponsor NICOVERKEN het slachtoff er van 
cybercrime. Ransomware-software had zich in 
het computersysteem genesteld en dat leidde 
tot grote problemen. Mede shirts ponsor ESET is 
aanbieder van software en andere hulpmidde-
len om dit soort problemen tegen te gaan. Een 
telefoontje van Dave van der Meer om de partij-
en bij elkaar te brengen bleek het begin van een 
Samenwerking met een opvallende uitkomst.

Dit is verbinden op z’n Spartaans 
voor NICOVERKEN en ESET

Erik van Krugten, Directeur 
NICOVERKEN en Dave Maasland, 
Managing Director ESET
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Voetbal is de grootste en meest zichtbare sport in Nederland. De moge-
lijkheden om je merk, product of dienst in de schijnwerpers te zetten zijn 
groot. Sparta Rotterdam heeft naast een traditioneel sterke en sympathie-
ke uitstraling nog een belangrijke troef in handen: Het Kasteel. Binnen de 
muren van ons unieke stadion hebben we alles in eigen hand en kunnen 
we onze sponsoren bijzondere middelen en pakketten aanbieden. Maar 
ook daar buiten stelen sponsoren de show, zoals onze leverancier van de 
spelersbus Ringelberg.

“Wij vinden het belangrijk om onze organisatie naar buiten toe te laten zien. Uit-
eindelijk moeten mensen een blijk van herkenning krijgen en hebben bij de naam 
Ringelberg Touringcars. De zichtbaarheid op de LED boarding bij de thuiswed-
strijden van Sparta is een belangrijk middel om dit doel te bereiken. De afgelopen 
jaren hebben wij als bedrijf een signifi cante 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 bus leverancier van Sparta Rot-
terdam 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 wed-
strijden 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

DE ZICHTBAARHEID 
BIJ SPARTA KLOPT 
ALS EEN BUS

Exposure op z’n Spartaans
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EXPOSURE 
MOGELIJKHEDEN

Sparta Rotterdam beschikt over digitale LED-boarding, statische boarding en twee video-
walls om uw bedrijfsnaam van maximale exposure te voorzien bij de door uw gewenste 
doelgroep. Onderstaand hebben wij de instrumenten voor u uiteen gezet.

LED-BOARDING GEHEEL SEIZOEN

  • 1 minuut on-TV gehele ring: € 6.500,-
• 1 minuut on-TV gedeelde ring: € 3.750,-
• 1 minuut off -TV: € 2.000,-

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

STATISCHE BOARDING GEHEEL SEIZOEN
  • on-TV vanaf: € 6.000,-

• off -TV vanaf: € 2.250,-

Graag informeren wij u vrijblijvend verder over 
de diverse mogelijkheden.

Gedurende de wedstrijden vanaf €750,- en op aanvraag:

  • Banner/logovermelding (4x 15 sec.)
• Gele/rode kaart sponsor (gem. 50x per seizoen)
• Wisselsponsor (gem. 85x per seizoen)
• Herhalingssponsor
• Tussenstandensponsor
• Kloksponsor
• Blessuretijdsponsor
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PREMIUM PARTNERPAKKET
• 2 Business Seats in het maatschappelijke vak op de Hoofdtribune
• Parkeerkaart P5
• Logo op gedeelde maatschappelijke LED-boarding ring
• Vermelding op beide videowalls als maatschappelijk partner
• Bij 5 wedstrijden naar keuze 2 losse Business Seats voor uw relaties
• Deelname met 2 personen aan de jaarlijkse maatschappelijke lunch
• Lidmaatschap van de Sparta Rotterdam Business Club
• Logovermelding op website De Betrokken Spartaan
• Tarief: € 7.500,- ex. BTW

MAATSCHAPPELIJK PARTNERPAKKET
• Logo op gedeelde maatschappelijke LED-boarding ring
• Vermelding op beide videowalls als maatschappelijk partner
• Bij 2 wedstrijden naar keuze 2 losse Business Seats voor uw relaties
• Deelname met 2 personen aan de jaarlijkse maatschappelijke lunch
• Logovermelding op website De Betrokken Spartaan
• Tarief: € 1.888,- ex. BTW

September: Seizoensopening & Spelerspresentatie

Oktober: Kennis & Netwerkevent: digitale veiligheid

November: Business Ontbijt

December: Kerstborrel

Januari: Trainingskamp & Beurs

Februari: Topsportevent

Maart: Buitenlandse trip

April: Business Lunch & Speeddaten & Rood Witte Mannen en Vrouwen Diner

Mei: Golfdag

Juni: BC Voetbaltoernooi

GEHELE JAAR DOOR
• Business club voetbalelftal
• Sparta Golfcompetitie

ACTIVITEITEN
KALENDER

DE BETROKKEN
SPARTAAN

Stichting De Betrokken Spartaan neemt haar verantwoording voor een betere samenleving in de omgeving en zet hierbij voetbal in, binnen 
haar verzorgingsgebied. De stichting ontwikkelt een grote betrokkenheid met omwonenden, realiseert betrokkenheid en werkt samen met 
partners om het maximale resultaat te kunnen behalen.
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VIA SPARTA 
EVENTS

Naast een van de mooiste voetbalstadions van Nederland is Het Kasteel ook een geweldige plek voor even-
ts. Hier kan werkelijk alles. Van kleinschalige meetings met klanten tot grote, meeslepende personeelsfees-
ten. En alles wat daartussen zit. Via Sparta regelt al uw events en heeft overal de juiste ruimte voor. Zoals 
de verschillende sfeervolle lounges zoals de stoere Jupiler Lounge en de Kasteel Loge. Of de Brasserie Kasteel 
Spangen. Zelfs de kleedkamers, tribunes of het veld behoort tot de mogelijkheden. Via Sparta biedt alle 
ruimte en hospitality voor uw zakelijke bijeenkomst, sfeervolle diner of sportieve feest. SPORTIEVE EVENEMENTENLOCATIE

• 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 afl oop 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.sparta-rotterdam.nl/viasparta voor diverse voorbeelden van 
evenementen die u kunt organiseren in het Sparta Stadion. Of stuur ons 
een e-mail via info@viasparta.nl

Scoren buiten de offi  ciële speeltijd
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VAK P1
VAK P2

VAK P5

INGANG STADION

Spartapark Noord 1, 3027 VW Rotterdam 3000 BV Rotterdam
T +31 (0) 10 890 92 20 • E commercie@sparta-rotterdam.nl

www.sparta-rotterdam.nl


