BUSINESS FRIENDS

BC PREMIUM

Geniet tegen een zeer aantrekkelijk tarief
van de zakelijke mogelijkheden bij Sparta
Rotterdam met een ontvangst in de historische
Ridderzaal.

Het gros van de Sparta Rotterdam Business
Club leden komt tezamen in de ruime en
moderne Jupiler Lounge, een uitstekende
omgeving voor business-to-business. Naast
466 gloednieuwe seats biedt het Premiumarrangement variatie middels een aantal
extra’s.

KASTEELLOGE
Precies ter hoogte van de middenlijn,
luxe Business Seats in het bekendste
voetbalbolwerk van Nederland: Het Kasteel. In
de intieme sfeer van de Kasteelloge worden u
en uw gasten vanaf binnenkomst tot vertrek
getrakteerd op hapjes en drankjes.

VOORBESCHOUWING
Sparta Rotterdam is de oudste betaald voetbalclub
van Nederland. Opgericht in 1888 en dankzij de
Sparta Marsch, een roemruchte jeugdopleiding
en het ruim 100 jaar oude Kasteel de meest
traditierijke club van het land. Hier komt clubliefde
en zaken doen samen. Voor 375 zakelijke relaties
vormt Het Kasteel een vriendelijke en gemoedelijke
standplaats om relaties te ontvangen en nieuwe
bedrijven te ontmoeten. En natuurlijk om samen
met fans te juichen en te genieten van sportieve
prestaties. Zo gaan we samen voor zakelijk succes
op z’n Spartaans!

BC ENTREE
Gebruikmakend van alle moderne faciliteiten
in het Hoofdgebouw van het Sparta Stadion
en een lidmaatschap van de Sparta Rotterdam
Business Club.

BC EXECUTIVE
Het Executive-arrangement is ideaal voor
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 ter hoogte van de middenlijn een perfect
zicht op het veld.

BUSINESS LOGE
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Een traditieclub met moderne faciliteiten
Gemoedelijke sfeer in een familiaire omgeving
Sympathieke club voor het ontvangen van uw
relaties
17 thuiswedstrijden in de Eredivisie
375 bedrijven aangesloten
Onderling Zaken doen op z’n Spartaans in de
Sparta Business Club
Gerichte naamsbekendheid richting de voor uw
bedrijf gewenste doelgroep
Unieke Business Club activiteiten

“Een sponsorschap bij Sparta
Rotterdam betekent meer
dan alleen een commerciële
investering.”
JOHN VAN DOORN
D&S GROEP

•
•
•

Uw eigen Business Loge variërend van
15m2 tot 60m2
Achttien toegangskaarten, waarvan
dertien zitplaatsen
Meerdere parkeerkaarten inbegrepen
Lidmaatschap van de Sparta Business Club.
Op aanvraag mogelijk vanaf € 45.000,-

HOSPITALITY

EXPOSURE OP Z’N SPARTAANS
BUSINESS SEATS
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BUSINESS
FRIENDS
€ 1.950,-

2 SEATS
op vakken 20V
en 21V

P5

KASTEELLOGE
€ 4.950,-

2 SEATS
op Het Kasteel

P5

BC ENTREE
€ 3.650,-

2 SEATS
aan weerszijden
Ereterras

Rust all-inclusive

BC PREMIUM
€ 4.950,-

2 SEATS
op Ereterras

Rust all-inclusive

BC EXECUTIVE
€ 6.750,-

2 SEATS
t.h.v. middenlijn
Ereterras

P5

P5

P5

BUSINESS
CLUB

Sparta Rotterdam beschikt over digitale LEDboarding, 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.
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: € 6.000,• off-TV vanaf: € 2.750,VIDEOWALLS GEHEEL SEIZOEN 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
Graag vertellen wij u meer over de mogelijkheden
om het optimale rendement uit uw exposure te
behalen.

ACTIVITEITENKALENDER
September:
November:
Januari:
Februari:
Maart:
April:
Mei:
Juni:

Zakelijke opening van het seizoen
Themabijeenkomst ‘Marketing’
Nieuwjaarsreceptie
Themabijeenkomst ‘Motivatie &
Vitaliteit’
Tour door Delfshaven
Rood Witte Mannen & Vrouwen Diner
Themabijeenkomst ‘Finales’
Golfdag

ACTIVITEITEN GEDURENDE HET GEHELE SEIZOEN:
• Business Club voetbal
• Golfcompetitie

DE BETROKKEN SPARTAAN
Met de Stichting de Betrokken Spartaan
neemt Sparta Rotterdam haar verantwoording voor
een betere samenleving in de directe omgeving van het
Sparta Stadion. De Stichting zet o.a. voetbal in binnen
haar verzorgingsgebied en ontwikkelt hiermee een
grote betrokkenheid met omwonenden en instanties.
Optimale ondersteuning van en samenwerking met
maatschappelijk partners is hierbij cruciaal.
DE VISIE VAN DE STICHTING BERUST OP VIJF PIJLERS:
• Veiligheid
• Werk & Inkomen
• Onderwijs
• Sport & Bewegen
• Gezondheid
Graag vertellen wij u meer over de mogelijkheden
om het zakelijke te combineren met het
maatschappelijke.

