
VOORBESCHOUWING
Sparta Rotterdam is de oudste betaald voetbalclub 
van Nederland. Met 1888 als oprichtingsjaar, de 
Sparta Marsch, een roemruchte jeugdopleiding 
en het ruim 100 jaar oude Kasteel de meest 
traditierijke club van het land, maar wel modern. 
Sympathiek, maar met een randje. Warm, maar 
ook rauw. Voor tegenstanders is Het Kasteel een 
onneembare vesting, voor onze 400 aangesloten 
bedrijven een warm thuis om bestaande relaties te 
ontvangen en nieuwe relaties te ontmoeten. 
Juist in deze roerige tijden is dit de kracht van de 
Sparta Rotterdam Business Club. Een club waarbij 
grote en kleine bedrijven elkaar tegenkomen, 
accepteren, waarderen en de liefde voor Sparta 
delen. Hier komen clubliefde en zaken doen samen. 
Dat is Zaken doen op z’n Spartaans. 

In deze brochure presenteren wij je met (club)
liefde de mogelijkheden van het Zaken doen op z’n 
Spartaans.

Sparta Rotterdam heeft voor ons bedrijf 
al veel gebracht. Naast dat wij als bedrijf 
voor dezelfde normen en waarden staan als 
Sparta heeft het ons goodwill opgeleverd, 
de mogelijkheid onze maatschappelijke 
betrokkenheid te vergroten door samen 
met de club hierin op te trekken, verdieping 
in het contact met onze relaties en niet 
onbelangrijk het aanboren van een heel 
nieuw netwerk van bedrijven. Ook onze 
naamsbekendheid is sinds dat we op het 
shirt staan explosief gestegen. 

JOHN VAN DOORN 
D&S GROEP

KASTEELLOGE
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. 
Uw eigen vaste Business Seats op het meest bekende 
voetbalbolwerk van Nederland: Het Kasteel. Een van 
de mooiste plekken van het stadion ter hoogte van de 
middenlijn voor u en uw relaties en een all-inclusive 
arrangement inbegrepen, evenals een lidmaatschap van 
de Business Club.

BUSINESS FRIENDS
Geniet tegen een zeer aantrekkelijk tarief van de sfeer 
bij de thuiswedstrijden van Sparta Rotterdam met een 
ontvangst voor, in de rust en na de wedstrijd in de 
historische Ridderzaal van Het Kasteel. Daarnaast treedt 
u toe tot het 400 bedrijven tellende netwerk van de 
Business Club van Sparta Rotterdam.

BC EXECUTIVE
Het BC Executive arrangement biedt middels de Van 
Mossel VKV-Lounge dé mogelijkheid als u op zoek bent 
naar een sfeervolle en exclusieve ruimte om uw relaties 
met een luxe all inclusive-arrangement tot in de puntjes 
te verzorgen. Uit de 150 luxe stoelen, die u en uw relaties 
precies ter hoogte van de middenlijn een perfect zicht 
op het veld geven, kiest u uw vaste Business Seats voor 
het seizoen. Tevens treedt uw bedrijf toe tot de Sparta 
Rotterdam Business Club.

BC PREMIUM
De meest gekozen Business Seats door het bedrijfsleven: 
goed tegen de middenlijn aan gepositioneerde en 
vernieuwde vaste Business Seats op het Ereterras met 
toegang tot de moderne Jupiler Lounge. Uw bedrijf 
wordt lid van de Sparta Rotterdam Business Club en 
ontvangt in dit pakket enkele extra’s door vier los in te 
zetten Business Seats gedurende het seizoen.

BC ENTREE +
Business Seats aan rechterkant van het Ereterras richting 
de sfeervolle Denis Nevilletribune, met ontvangst in de 
Jupiler Lounge en het lidmaatschap van de Business Club 
zijn alle voordelen inbegrepen bij dit arrangement. 

BC ENTREE
Business Seats aan de linkerkant van het Ereterras met 
toegang tot de Jupiler Lounge incl. het lidmaatschap van 
de Business Club.

BUSINESS LOGE
Het Sparta Stadion beschikt over 34 Business Loges 
(skyboxen) om bij thuiswedstrijden van Sparta 
Rotterdam uw gasten een ultiem serviceniveau te bieden: 
hospitality op het allerhoogste niveau in een eigen sfeer 
die geheel past bij uw bedrijf. Op aanvraag stellen wij een 
maatpakket met en voor u samen.

KASTEELTRIBUNE

Kasteelloge

Het Kasteel

€ 5.250,- tarief per 2 seats

All-inclusive arrangement

Kasteelloge 

Business Friends

21V

€ 2.250,- tarief per 2 seats

O.b.v. consumptiemunten

Ridderzaal 

Business Friends

20V 

 € 2.250,- tarief per 2 seats

O.b.v. consumptiemunten

Ridderzaal 

BUSINESS SEATS

POSITIE

TARIEF

HOSPITALITY

BUSINESS RUIMTE

Tarieven zijn excl. btw

ERETERRAS

BC Executive

BS5

€ 6.950,- tarief per 2 seats

Luxe all-inclusive  
arrangement

Hoofdgebouw, Jupiler 
Lounge en exclusieve  
Breeman BMW Lounge

BC Premium

BS2, BS3, BS4

€ 4.500,- tarief per 2 seats

Rust all-inclusive

 Jupiler Lounge 

BC Premium

BS6,BS7 en BS8

€ 4.500,- tarief per 2 seats

Rust all-inclusive

 Jupiler Lounge 

Business Loge

2e of 3e etage

€ 55.000,-

Exclusief catering en interieur

Hoofdgebouw 

BUSINESS SEATS

POSITIE

TARIEF

HOSPITALITY

BUSINESS RUIMTE

Tarieven zijn excl. btw
BC Entree +

BS9

€ 3.950,- tarief per 2 seats

Rust all-inclusive

 Jupiler Lounge 

BC Entree

BS1

€ 3.250,- tarief per 2 seats

Rust all-inclusive

 Jupiler Lounge 

SPARTA ROTTERDAM  
BUSINESS CLUB
Bij elke vorm van Business Loges, Seats of Exposure is 
het lidmaatschap van de Sparta Rotterdam Business 
Club met de volgende faciliteiten inbegrepen:

•  Onderdeel van een netwerk van  
400 Spartaanse bedrijven

•  Uitnodigingen voor minstens 8 Business Club-
activiteiten in het seizoen 2020-2021 

•    Mogelijkheid tot dinerreserveringen  
op wedstrijddagen

•  Online bedrijfsprofiel op de zakelijke website  
van Sparta Rotterdam

•  Naamsvermeldingen in sponsorlijsten Sparta 
Rotterdam, gepubliceerd in de clubmagazines

•  Voorrang op aankoop van losse zakelijke  
kaarten bij de topwedstrijden

•  Ontvangst van clubmagazines en zakelijke  
nieuwsbrief van Sparta Rotterdam.

CONTACT

Vraag vrijblijvend meer informatie aan of kom direct 
in contact met een van de leden van het commerciële 
team: 

Dave van der Meer Commercieel Manager 
d.vandermeer@sparta-rotterdam.nl • 06 27 21 92 70

Jelle Bodegom Accountmanager 
j.bodegom@sparta-rotterdam.nl • 06 48 78 48 20

Michiel van den Berg Accountmanager 
m.vandenberg@sparta-rotterdam.nl • 06 22 08 06 54

EXPOSURE OP Z’N SPARTAANS
Waarom exposure bij Sparta Rotterdam?

•  Tweewekelijks 10.500 bezoekers in het stadion
•  Waarvan 2.000 zakelijke bezoekers op het  

Ereterras met zicht op de boarding
•  Live exposure op Fox Sports, vanaf 100.000 kijkers
•  Bijna 2 miljoen kijkers naar de  

samenvattingen van NOS Studio Sport
•  Foto’s van boarding op Het Kasteel in te zetten 

voor marketingdoeleinden
•  Sparta Rotterdam is als oudste betaald  

voetbalclub een A-merk
•  Landelijk sympathieke club om uw  

bedrijf aan te verbinden
 
LED-BOARDING GEHEEL SEIZOEN
• 1 minuut on-TV gehele ring € 15.000,-
• 1 minuut off-TV gehele ring € 3.500,-
 
STATISCHE BOARDING
• on-TV vanaf € 7.500,-
• off-TV vanaf € 2.750,-
 
SCOREBORDEN
• diverse opties, vanaf € 900,-  

GROEPSARRANGEMENT
Zoekt u een uitje voor uw personeel, relaties, familie, 
vrienden of Business Club Leden? De belevenis van 
het Kasteel in combinatie met onze gastvrijheid en 
hospitality zorgt voor een VIP-behandeling voor uw 
gasten bij een thuiswedstrijd van Sparta Rotterdam 
tegen een zeer aantrekkelijk tarief (vanaf € 60,- per 
persoon).

https://www.sparta-rotterdam.nl/zaken-doen/business-seatsloges/sport-rotterdam-business-clubs/
https://www.sparta-rotterdam.nl/zaken-doen/business-seatsloges/business-friends/
https://www.sparta-rotterdam.nl/zaken-doen/business-seatsloges/business-club-executive/
http://: https://www.sparta-rotterdam.nl/zaken-doen/business-seatsloges/business-club-premium/
https://www.sparta-rotterdam.nl/zaken-doen/business-seatsloges/business-club-entree%2B/
https://www.sparta-rotterdam.nl/zaken-doen/business-seatsloges/business-club-entree
https://www.sparta-rotterdam.nl/zaken-doen/business-seatsloges/business-loge/
https://www.sparta-rotterdam.nl/sponsoren/
https://www.sparta-rotterdam.nl/sponsoren/
https://www.sparta-rotterdam.nl/sponsoren/
https://www.sparta-rotterdam.nl/sponsoren/
https://www.sparta-rotterdam.nl/zaken-doen/contact/
https://www.sparta-rotterdam.nl/zaken-doen/contact/
https://www.sparta-rotterdam.nl/zaken-doen/exposure-en-naamsbekendheid
https://www.sparta-rotterdam.nl/zaken-doen/communicatie-en-media/led-boarding/
https://www.sparta-rotterdam.nl/zaken-doen/communicatie-en-media/reclameboarding/
https://www.sparta-rotterdam.nl/zaken-doen/communicatie-en-media/videowall/
https://www.sparta-rotterdam.nl/zaken-doen/wedstrijdarrangementen/kasteelarrangement/

