ADO DEN HAAG • ONZE TROTS
ALLE COMMERCIËLE MOGELIJKHEDEN OP EEN RIJ
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INLEIDING
HISTORIE ADO DEN HAAG
ADO Den Haag is onder de naam ADO in 1905 opgericht en speelde haar voetbal in het Zuiderpark
Stadion. Na de fusie met Holland Sport in 1971 transformeerde ADO tot FC Den Haag. De eerste jaren
na deze fusie speelde FC Den Haag Europese wedstrijden en met spelers als Aad Mansveld, Dojo
Perazic, Aad Kila, Martin Jol, Henk van Leeuwen en doelman Ton Thie werd in 1975 de KNVB beker
gewonnen.
De jaren ’90 kenmerkten zich door een langer verblijf in
de eerste divisie, tot onder het trainersduo Rinus Israël
en Lex Schoenmaker in 2003 promotie naar de Eredivisie
werd afgedwongen. In deze tijd werden er ook plannen
gemaakt voor een overgang naar een nieuw stadion.
In 2007 was het zover en werd het nieuwe stadion in
het Forepark geopend. ADO Den Haag was dat jaar
gedegradeerd maar wist, in haar eerste seizoen in het
nieuwe stadion, via de nacompetitie direct weer promotie
af te dwingen. In 2011-2012 beleefde ADO Den
Haag haar laatste sportieve successen en
werd Europees voetbal behaald.

ADO DEN HAAG, ONZE TROTS
ADO Den Haag, club van het volk, club
van de stad maar bovenal een club die
mensen samenbrengt! Voetballiefhebbers,
beleidsmakers, ondernemers en professionals
vanuit zeer diverse vakgebieden komen
samen bij ADO Den Haag. Met het grootste
bedrijvennetwerk van de regio Haaglanden biedt ADO Den Haag een fantastische
platform om kennis te delen en vanuit een gezamenlijke passie zaken te doen.

TAL VAN MOGELIJKHEDEN
Wij zullen u middels deze brochure meenemen in de zakelijke mogelijkheden bij ADO Den Haag.
Zakelijk met relaties genieten van de hospitality en beleving rondom een wedstrijd van ADO Den
Haag of uzelf toegang verlenen tot het grootste zakelijk netwerk van de regio Haaglanden, de
verschillende mogelijkheden treft u in deze brochure.
Merk en naamsbekendheid creëren onder een brede doelgroep? ADO Den Haag heeft tal van
mogelijkheden om met uw bedrijf een onuitwisbare indruk achter te laten.
Graag maken wij geheel vrijblijvend kennis met u, neem contact op met commerciële zaken via
070-3054530 of mail naar cz@adodenhaag.nl
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SPONSORING
•
•
•
•

Strategische Partners
Tailormade Rechtenpakket
Marketing Partners
Kansen in China

STRATEGISCHE PARTNERS
Naast de hoofdsponsor en de naamgever van het Cars Jeans Stadion, streeft ADO Den Haag naar
een bestand van tien tot twaalf businesspartners & sponsors, die gezamenlijk benoemd worden als
de ‘strategische partners’ van ADO Den Haag. Onze strategische partners zijn prominent zichtbaar
via verschillende mediakanalen en communicatieve uitingen van ADO Den Haag.






Interviewbackdrops
LED Boarding
Logobalk
Printed Media

 Briefpapier ADO Den Haag
 Elftalposters
 Stickers bij entree Cars Jeans Stadion

TAILORMADE RECHTENPAKKET
Naast de prominente posities die strategische partners innemen op het gebied van exposure wordt
er in overleg met de partner een rechtenpakket samengesteld, uiteraard gebaseerd op de wensen van
onze partner en gerelateerd aan de waarde/budget van het pakket. Het rechtenpakket is volledig op te
bouwen met:

 Exposure mogelijkheden (LED Boarding, adverteren in Digital en Printed Media)
 Relatiemarketing & Hospitality (Sky Lounges, Business Seats)
 Activatieprogramma’s (B-to-B & B-to-C)
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KANSEN IN CHINA
Zakelijk gezien biedt de overname van United Vansen tal van mogelijkheden voor de activatie van
uw product en/of dienst in China. Met ons netwerk helpen wij u die lastige eerste stappen te maken
binnen deze groeimarkt. Starbalm heeft reeds de nodige aandacht verworven door hiervan gebruik te
maken. Graag gaan we ook met u het gesprek aan om de mogelijkheden te bespreken.

ACTIVATIE
Voetbal biedt u, als onderneming, een fantastisch platform om uw product en/of dienst uit te dragen.
Met passie, creativiteit en Haagse Bluf doen wij er alles aan om als meedenkend partner ook uw
activatietraject optimaal in te vullen. Graag gaan wij met u het gesprek aan voor de activatie van uw
product en/of dienst!

PARTNERSHIP MET ADO DEN HAAG?
Iedere onderneming en elk bedrijf heeft zijn eigen unieke identiteit en propositie.
Dit geldt ook voor onze partnerships! Graag creëren wij een samenwerking die aansluit bij uw wensen
en identiteit. Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden omtrent een partnership met u te
bespreken.

MARKETINGPARTNER
Naast de mogelijkheid om toe te treden als
strategisch partner biedt ADO Den Haag
bedrijven ook de mogelijkheid om in te
stappen als marketingvpartner. Door op maat
afgestemde inzet van databasemarketing,
logogebruik en unieke incentives kunt u als
bedrijf uw producten en/of diensten optimaal
en op een unieke manier onder de aandacht
brengen.
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SKY LOUNGES
Op de derde en vierde verdieping van het het Cars Jeans Stadion bevinden zich in totaal 35 Sky
Lounges. Zowel in karakter, sfeerbeleving als grootte kunt u de Sky Lounge volledig inrichten naar uw
wensen en behoeftes. Creëer uw eigen bruin-café, luxe loungebar, moderne vergaderruimte of richt de
Sky Lounge in conform de huisstijl van uw product/dienst.
De Sky Lounge beschikt over een eigen terras met minimaal 12 luxe seats. Met minimaal 15
toegangskaarten bent u gegarandeerd van een unieke en onbezorgde voetbalbeleving voor u en uw
relaties.











12 Luxe stoelen op uw eigen balkon.
6 Parkeerkaarten (1x P2 VIP en 5x P2 parkeerkaarten).
15 Toegangskaarten (optie op 9 extra kaarten in lounge).
Bij overname van een lounge worden, in overleg, overnamekosten in rekening
gebracht.
Toegang tot alle wedstrijden van het eerste elftal van ADO Den Haag: alle reguliere
competitiewedstrijden (17 wedstrijden), Europese wedstrijden (tot 1/8 finales),
nacompetitie wedstrijden, play-off wedstrijden, KNVB Bekerwedstrijden (tot 1/8
finales) en vriendschappelijke wedstrijden die ADO Den Haag speelt in het Cars Jeans
Stadion.
Toegang tot alle sponsorruimtes in het Cars Jeans Stadion.
Deelname activiteiten Business to Business ADO Den Haag.
Dinermogelijkheden in zowel de Sky Lounge als de Brasserie.

PRIJZEN
Vanaf:

€ 60.000,-

Omzetten optiekaarten naar toegangskaarten (max. 9)
Extra losse kaarten v.a.

€ 2.000,€ 125,-

per seizoen
per seizoen
per wedstrijd

Sky Lounge prijzen zijn afhankelijk van de positie t.o.v. het veld Prijzen zijn excl. BTW en servicekosten van 3%
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VASTGOED LOUNGE
Wij bieden binnen ons stadion een exclusieve ruimte, waar u met andere beslissers uit de bouwen vastgoedbranche voor en na de wedstrijd in een prettige en zakelijke ambiance kunt genieten
van een middag- of avondwedstrijd. Gastsprekers uit de branche geven voor de wedstrijd een extra
dimensie aan deze ruimte. Tevens is er een vaste plaats gereserveerd waar u, samen met uw relaties,
de wedstrijd kunt beleven. Deze stoelen bevinden zich op een toplocatie, op het verwarmde balkon
van één van onze Sky Lounges.

 Toegang tot alle wedstrijden van het eerste elftal van ADO Den Haag: alle reguliere










competitiewedstrijden (17 wedstrijden), Europese wedstrijden (tot 1/8 finales),
nacompetitie wedstrijden, play-off wedstrijden, KNVB Bekerwedstrijden (tot 1/8
finales) en vriendschappelijke wedstrijden die ADO Den Haag speelt in het Cars Jeans
Stadion.
Gastvrijheid op het hoogste niveau; verzorgd met hapjes en drankjes.
Toegang tot alle sponsorruimtes in het Cars Jeans Stadion.
Live muziek na afloop in de Ooievaar.
Wedstrijdshirt verloting na de wedstrijd.
Deelname activiteiten van Business to Business ADO Den Haag.
25% korting op zaalhuur.
15% korting op merchandise.
1 Parkeerkaart per 2 seats.

PRIJS (EXCL. BTW)
Prijs per stoel

€ 6.000,-

Prijs staanplaats
(zitplaats aan de bar)
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€ 3.000,-
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RESIDENTIE SEAT
Centraal op onze Eretribune bevinden zich de Residentie Seats. Uniek in Nederland is dat naast deze
luxe Seats een tafeltje is geplaatst voor extra comfort en zitruimte. Wat deze Residentie Seats nog meer
bijzonder maakt is dat wij ‘In Seat Ordering’ aanbieden, zo hoeft u geen seconde meer te missen van de
wedstrijd en geniet u op de tribune van een hapje en een drankje.
Met uw Residentie Seat heeft u daarnaast toegang tot diverse Lounges. De Lounges zijn afgelopen zomer
volledig gerestyled waarmee wij voor iedereen een gezellige en sfeervolle lounge hebben gecreëerd.
Maak zelf de keuze tussen gezellig bijpraten onder het genot van een goed glas wijn of samen met uw
relatie uitblinken in de derde helft met live entertainment en een koud biertje.
Naast de 17 thuiswedstrijden bent u tevens onderdeel van het grootste zakelijk netwerk van de regio
Haaglanden. Naast de diverse zakelijke evenementen die wij aanbieden ontvangt u met een Residentie
Seat toegang tot één exclusief Residentie evenement om nog meer uit uw zakelijk lidmaatschap te
halen.









Exclusief		
Toegankelijk		
Luxe			
Uniek			
Netwerk		
Gemak			
Vernieuwd		

In Seat Ordering op de Residentie tribune
Open Businessconcept
Luxe seat ter hoogte van de middenlijn
Seat met daarnaast een tafeltje
Exclusieve zakelijke netwerkevenementen
Uw ADO Den Haag ‘Cashless’ betaalkaart
Zakelijke Lounges compleet vernieuwd

PRIJS (EXCL. BTW)
Prijs per stoel
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€ 2.500,-
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BUSINESS SEAT
Op de Eretribune van het Cars Jeans Stadion bevinden zich aan weerszijde van de Residentie Seats
de Business Seats. Luxe Seats op de Eretribune zodat u, samen met uw relaties, ongestoord van de
wedstrijd kunt genieten.
Met uw Business Seat heeft u daarnaast toegang tot diverse Lounges. De Lounges zijn afgelopen zomer
volledig gerestyled waarbij wij voor iedereen een gezellige en sfeervolle lounge neerzetten. Maak zelf
de keuze tussen gezellig bijpraten onder het genot van een goed glas wijn of samen met uw relatie
uitblinken in de derde helft met live entertainment en een koud biertje.
Naast de 17 thuiswedstrijden bent u natuurlijk ook onderdeel van het grootste zakelijk netwerk van de
regio Haaglanden. ADO Den Haag biedt zeer diverse netwerkevenementen.








Luxe 			
Toegankelijk		
Exclusief 		
Gemak			
Netwerk		
Vernieuwd		

Seat op de eretribune van het Cars Jeans Stadion
Open Businessconcept
Afgescheiden Business tribune
Uw eigen ADO Den Haag ‘Cashless’ betaalkaart
Toegang tot de zakelijke evenementen
Zakelijke Lounges compleet vernieuwd

PRIJS (EXCL. BTW)
Prijs per stoel
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€ 1.500,-

BUSINESS ARRANGEMENTEN
Rondom de Eredivisie thuiswedstrijden van ADO Den Haag zijn er verschillende mogelijkheden om
uzelf of een relatie een middag/avond met strijd, passie en Haagse Bluf cadeau te doen.

FIELDSEATS VIP ARRANGEMENT
Een onvergetelijke ervaring of een speciaal cadeau voor een relatie.
Op de speciale Fieldseats van ADO Den Haag bent u verzekerd van de beste plekken in het stadion. U
of uw relatie zit direct aan het veld en beleeft de actie van dichtbij.
De Fieldseats zijn inclusief:








Plaatsen direct aan het veld.
Lunch/3-gangen diner.
Toegang tot de Residentie Lounge.
All inclusive: Amuzes, hapjes en drankjes.
ADO Den Haag shawl.
Foto op het veld.

PRIJS (EXCL. BTW)
Prijs per stoel
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€ 250,-
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ZAKELIJK NAAR ADO DEN HAAG
BUSINESS CLUB EVENEMENTEN
Naast de commerciële mogelijkheden van ADO Den Haag bieden wij volop netwerkmogelijkheden.
Op jaarbasis organiseren wij, namens Business to Business ADO Den Haag, vijftien tot twintig
netwerkevenementen. Jaarlijks is er een kick-off, het ondernemersontbijt, de nieuwjaarsreceptie en
het bezoek aan een uitwedstrijd. Tevens organiseren wij de Bits & Bites, een netwerkborrel op locatie
van één van onze relaties binnen ADO Den Haag.
Er zijn ook tal van sportieve evenementen zoals de ADO Den Haag golfdag, businessvoetbal en het
jaarlijkse tennistoernooi.
Doel van deze verscheidenheid aan evenementen is relaties samenbrengen binnen een informele en
interactieve setting. Wij bieden onze relaties een platform om hun netwerk uit te breiden en onderling
tot een nadere samenwerking te komen.

GOLFDAG

B2B VOETBAL

SLOEPENTOCHT

BITS EN BITES

LUNCH MET SELECTIE

VOETBALREIZEN

BUSINESS TO BUSINESS COMMUNICATIE
Naast de evenementen die wij organiseren, maken wij ook gebruik van social media om het
netwerken te stimuleren en te bevorderen. Dit doen wij door gebruik te maken van de ADO Den Haag
B2B app en een Business to Business LinkedIn.
In de APP vindt u een overzicht van alle leden van Business to Business ADO Den Haag met hun
contactgegevens. Op onze LinkedIn pagina vindt u naast nieuwsberichten ook vacatures van
businessleden, jubilea en andere aankondigingen.
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LIVE MUZIEK
Geniet na afloop van de thuiswedstrijden bij
ADO Den Haag van live muziek in de Ooievaar
en de Residentie Lounge. Laat u iedere week
opnieuw verrassen en verbreed binnen een
informele setting uw zakelijk netwerk. Zowel
bedrijven uit de Business Units, als Vastgoed
Lounge, Residentie Lounge en Business
Lounge zijn van harte uitgenodigd om de
wedstrijd op een feestelijke manier met ons
af te sluiten.
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Naast het aanbieden van zeventien thuiswedstrijden ADO Den Haag biedt het Cars Jeans Stadion
tal van mogelijkheden voor de organisatie van evenementen. Met een enorme hoeveelheid ruimte,
parkeerplaatsen en een uitstekende bereikbaarheid centraal in het land bedient ons gespecialiseerde
hospitality & events team groepen tot 10.000 mensen.

DE MOGELIJKHEDEN ZIJN EINDELOOS
 Congressen
 Recepties
 Diners/Borrels

 Trouwerijen
 Rondleidingen
 Presentaties

 Vergaderingen
 Kinderfeestjes
 Personeelsuitjes

Mocht u iets willen organiseren in het stadion of meer informatie willen ontvangen omtrent de
mogelijkheden, dan staan wij graag voor u klaar.

WWW.ADODENHAAGEVENTS.NL
EVENTS@ADODENHAAG.NL
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EXPOSURE MOGELIJKHEDEN

TV EXPOSURE
Voetbal, volksport nummer één in Nederland. Met een miljoenenpubliek bij Studio Sport en vele
abonnees bij FOX Sports Eredivisie bieden wij u de uitgelezen mogelijkheid om in samenwerking met
ADO Den Haag te werken aan uw merk en naamsbekendheid.

ON TV LED BOARDING per seizoen

ON TV LED BOARDING per wedstrijd

Hele ring
Lange zijde
Korte zijde

Hele ring
Lange zijde
Korte zijde

€ 14.995,€ 7.495,€ 4.995,-

Alle genoemde prijzen zijn excl. productiekosten
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€ 1.295,€ 795,€ 595,-
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VASTE BOARDING
Binnen het Cars Jeans Stadion is er uiteraard ook de mogelijkheid te adverteren op vaste posities.
Deze bevinden zich langs het speelveld, op de dug-outs, in de trapopgangen en op de achterwand van
de openbare tribunes. Ook is het mogelijk tv gevoelige posities te verkrijgen. Vaste boarding geeft
u de mogelijkheid uw merknaam en/of product gericht te communiceren naar uw doelgroep op de
tribunes.

TV GEVOELIG
Balustrade boarding
(per strekkende meter)

GERICHT OP ERETRIBUNE
€ 995,-

Dug Out
(10 x 0.75 meter)

€ 9.995,-

GERICHT OP PUBLIEKE TRIBUNE

Kleine Dug Out
(2 x 0.75 meter)

€ 2.495,-

Achterwand boarding
(8,60 x 1.30 meter)

€ 2.495,-

Veld boarding
(12 x 1 meter)

€ 7.495,-

Veld boarding
(12 x 0.95 meter)

€ 9.995,Alle genoemde prijzen zijn excl. productiekosten

NARROWCASTING
In het Cars Jeans Stadion bevinden zich meer dan 30 schermen waarop u uw boodschap richting
onze bezoekers kunt communiceren. De schermen zijn verspreid in de verschillende sponsorruimtes
van het hoofdgebouw en aan de publieke kant van het stadion. Door middel van Narrowcasting
bereikt uw boodschap een specifieke doelgroep.
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VIDEOWALLS
Vanaf het seizoen 2015/2016 heeft ADO Den Haag
twee grote videowalls tot zijn beschikking. Dit zorgt
voor meer beleving in het stadion en een kans voor
u als sponsor om uw bedrijfsnaam op een ludieke
manier te verbinden aan verschillende acties, emoties
en gebeurtenissen tijdens een thuiswedstrijd van
ADO Den Haag.
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ROTERENDE BANNER
Naast de sponsoring van een thema is het ook mogelijk uw logo in de roterende banner van onze
videowall weer te geven. Deze sponsorbalk zorgt ervoor dat uw bedrijfslogo of -naam gedurende
thuiswedstrijden regelmatig zichtbaar is.

PRIJS (EXCL. BTW)
Prijs per seizoen

HAAGS KWARTIERTJE

MAN OF THE MATCH

€ 750,-

ROTERENDE BANNER

THEMA SPONSORING
‘Haags Kwartiertje’: het bekendste kwartiertje van Nederland. Het publiek in het Cars Jeans Stadion
gaat er nog eens achter staan, het aftellen is begonnen. Verbind uw bedrijfsnaam aan ons Haags
Kwartiertje waarin zowel het publiek als de spelers er nog eens extra voor gaan.
‘Man of the Match’: elke wedstrijd bent u een seizoen lang verbonden aan de beste man op het veld.
Maak daar op een ludieke manier gebruik van en verbind uw bedrijfsnaam aan onze Man of the
Match.
‘Thuisdoelpunten ADO Den Haag’: verbind uw bedrijfsnaam aan die prachtige omhaal, de beslissing
in de wedstrijd en de verdiende gelijkmaker. Bij elke explosie van vreugde staat uw bedrijfsnaam op
onze videowalls.
Denkt u ook aan sponsoring van bijvoorbeeld alle wissels, blessurebehandelingen, extra tijd,
opstellingen, de opkomst en/of gele en rode kaarten bij thuiswedstrijden van ADO Den Haag.

PRIJS (EXCL. BTW)
Thema sponsoring vanaf
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€ 5.000,-

BAL-, WEDSTRIJD- EN/OF AANVOERDERSBANDSPONSOR
ADO Den Haag speelt zeventien officiële thuiswedstrijden. Wilt u tijdens één van deze wedstrijden
extra exposure creëren voor uw onderneming en met uw bedrijfsnaam door het Cars Jeans Stadion
klinken? Kies dan voor het bal-, wedstrijd- of aanvoerdersbandsponsor.

 Vermelding in het programmaboekje en diverse andere mediakanalen
 Audioboodschap in het Cars Jeans Stadion
 Logovermelding op de Sokkel (foto)

WEDSTRIJDSPONSOR
 Titel ‘wedstrijdsponsor’






van de betreffende
thuiswedstrijd.
4 Business Clubtoegangskaarten voor de
betreffende thuiswedstrijd.
4 Fieldseats en een unieke
foto op het veld.
2 P3-parkeerkaarten.
Overhandiging van een
gesigneerd wedstrijdshirt
door een speler.

PRIJS (EXCL. BTW)
Per wedstrijd

v.a. € 1.750,-

BALSPONSOR

AANVOERDERSBANDSPONSOR

 Titel ‘balsponsor’ van de

betreffende thuiswedstrijd.

 Titel ‘aanvoerdersbandponsor’

 2 Business Club-

toegangskaarten voor de
betreffende thuiswedstrijd.
 2 Fieldseats en een unieke
foto op het veld.
 1 parkeerkaart P3.
 Overhandiging gesigneerde
wedstrijdbal door een speler.

PRIJS (EXCL. BTW)
Per wedstrijd
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v.a. € 795,-







van de betreffende
thuiswedstrijd.
2 Business Clubtoegangskaarten voor de
betreffende thuiswedstrijd.
2 Fieldseats.
1 parkeerkaart P3.
Overhandiging gesigneerde
aanvoerdersband door een
speler.

PRIJS (EXCL. BTW)
Per wedstrijd

v.a. € 595,-

ADO DEN HAAG • ONZE TROTS

MEDIA & MERCHANDISE
Als u met uw bedrijf uiting wil geven aan uw band met ADO Den Haag, bestaat er de mogelijkheid om
unieke merchandise te bestellen. Kleed uw bezoek aan ADO Den Haag aan met een ADO Den Haag
shawl bedrukt met uw bedrijfslogo of verras uw relatie met één van de vele merchandise artikelen.

EIGEN GROOTHANDEL
ADO Den Haag heeft ook haar eigen groothandel. Dit betekent dat het via ADO Den Haag ook mogelijk
is om uw bedrijfproducten met alleen uw eigen logo te bestellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw
persoonlijke bedrijfspennen. U kunt het zo gek niet bedenken of wij kunnen het leveren.
Interesse in ADO Den Haag merchandise of bedrijfsproducten met uw logo? Dan kunt u contact
opnemen met Ruud Mansveld via e-mailadres r.mansveld@adodenhaag.nl.

MEDIA
ADO Den Haag heeft een grote en diverse achterban. Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om voor
iedereen media uitgaven te creëren, toegespitst op de doelgroep. Zo hebben wij voor onze jongste
leden een KIDS Magazine, voor onze zakelijke relaties het ADO Den Haag Magazine en voor alle
wedstrijdbezoekers het programmaboekje. Ideale middelen om gericht uw doelgroep te bereiken.
Graag helpen wij u bij het bepalen van een mediamix die aansluit op uw wensen en behoeften.
Mail voor meer informatie naar cz@adodenhaag.nl.
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JEUGDOPLEIDING
We zijn er trots op dat de regionale jeugdopleiding van ADO Den Haag NV een van de dertien, door
de KNVB gecertificeerde, jeugdopleidingen in Nederland is. Dit keurmerk staat garant voor kwaliteit.
Om dit kwaliteitskeurmerk te behalen, voldoen wij aan hoge eisen. Talenten als Danny Bakker en
natuurlijk publiekslieveling Tom Beugelsdijk zijn vanuit de jeugdopleiding in het eerste elftal van
ADO Den Haag terechtgekomen!

KANSEN VOOR DE TOEKOMST
De jeugdopleiding staat voor talent, toekomst, energie, kracht, groei en ontwikkeling. Als uw bedrijf
zich identificeert met deze ambities is er commitment en een uitstekende basis voor een partnership.
Deze mogelijkheden voor partnership/sponsoring bespreken wij uiteraard, bij voorkeur in een
persoonlijk gesprek. Denkt u bij een partnerschip aan een verbintenis met onze jeugdopleiding en al
onze jeugdteams op één van de onderstaande manieren:

 Naamgever opleidingscomplex
 Hoofdsponsoring
 Rugsponsoring

 Presentatie- en trainingskleding
 Vlaggen en banieren
 Website

TARIEVEN SPONSORING OP ONS VERNIEUWDE JEUGDCOMPLEX
Vaste boarding

vanaf

Alle genoemde prijzen zijn excl. productiekosten
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€ 750,-
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ADO DEN HAAG IS ´MEER DAN VOETBAL´
Voetbal vormt het grootste sociale netwerk van ons land. Het draagt bij aan maatschappelijke
thema’s, is het middelpunt van zakelijke platformen en brengt mensen uit verschillende sociale
bevolkingsklassen samen. ADO Den Haag is zich bewust van de kracht van het Nederlandse voetbal.
Met strijd, passie en een beetje Haagse Bluf maken wij gebruik van deze kracht.
ADO Den Haag is naast een voetbalclub ook een bindmiddel van de samenleving. Ons stadion is
daarbij een ontmoetingscentrum. ADO Den Haag gebruikt de kracht van voetbal om mensen samen
te brengen, ongeacht leeftijd, sexe of afkomst. Sociale projecten ondergebracht in onze stichting ADO
Den Haag in de Maatschappij hebben als kernwaarde:






Een sportieve en respectvolle jeugd;
Bieden van toekomstperspectief via scholing en werkgelegenheidsprojecten;
Gezonde leefstijl door meer beweging en gezonde voeding;
Bevorderen integratie.

PARTNER VAN DE STICHTING
ADO Den Haag is van iedereen. De vele sociaal- maatschappelijk projecten die de club uitvoert,
zorgen ervoor dat ADO Den Haag geworteld is in de Haaglandse samenleving. Word onderdeel
van deze projecten en daarmee partner van de stichting. Verbind uw bedrijfsnaam aan de sociaalmaatschappelijke projecten in de regio en geef de MVO paragraaf in uw bedrijfsfilosofie een nieuwe
dimensie.

IS
ADO DEN HAAG
TBAL
MEER DAN VOE

VRIEND VAN DE STICHTING

Vanaf slechts € 100,- per jaar kunt u al vriend worden van
de Stichting. U levert hiermee een bijdrage aan de maatschappelijke activiteiten uitgevoerd door
Stichting ADO Den Haag in de Maatschappij.
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UNIEKE EXPOSURE
STORKY KANON
Begeleid door de stadionspeaker videowalls, schiet onze mascotte Storky met een luide knal
items richting de tribunes. Dit kunnen bijvoorbeeld t-shirts zijn met uw logo erop, pakjes met
waardebonnen, exclusieve arrangementen of een plek in een finalespel op het veld.
Het is een unieke manier om uw merk onder de aandacht te brengen. Spektakel gegarandeerd!

INCLUSIEF
 Storky zal in de rust per tribune 3 items het publiek





in schieten, dit zal bij elkaar maximaal 5 minuten
duren
Website en Social Media aankondiging in de week
vooraf de wedstrijd
Vermelding door stadionspeaker in de rust
Visual op de videoschermen
Begeleider in kleding sponsornaam

OPTIONEEL/LUDIEKE ACTIE
Voor de wedstrijd schiet storky een aantal shooters het
publiek in. De winnaars spelen in de rust een finalespel
op het veld.

27

28

ADO DEN HAAG • ONZE TROTS

LIVEWALL
LiveWall zorgt voor interactie met het publiek en brengt zo de stadionbeleving naar een hoger niveau.
Bezoekers plaatsen foto’s op verschillende social mediakanalen en door middel van een speciale
hashtag worden deze (na goedkeuring) getoond op de grote videowalls in het stadion.
Door uw naam aan de Livewall te verbinden is uw merk minimaal 2 x 5 minuten tijd zichtbaar op de
schermen. Door uw naam in de hashtag te verwerken, zorgt u voor online presence van uw merk!

INCLUSIEF
 Social Media aankondiging voor de wedstrijd
 5 min vóór de wedstrijd én 5 min tijdens de rust in

beeld op de grote videoschermen
 Fans plaatsen een selfie op social media met een
eigen hashtag
 Naamsvermelding bij de verkiezing van de leukste
selfie in de week na de wedstrijd met aandacht op
de social mediakanalen van ADO Den Haag
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Fan of the Match
Rondom de thuiswedstrijden gaan de fans een kennisquiz doen waarin we de interactie met ADO Den
Haag en het publiek opzoeken. Terwijl de fans spelen op hun smartphones, worden de vragen op de
grote schermen ondersteund met video’s en foto’s. Ook worden foto’s en namen getoond van de fans
die deelnemen aan de game.

INCLUSIEF
 Naamsvermelding (de .....Fan of the Match)
gedurende de hele quiz

 Website en Social Mediavermelding voor en na de
wedstrijd

OPTIONEEL
 Ook te combineren met het Storky Kanon, E-tickets
en/of rustactiviteiten
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CONTACTGEGEVENS
Indien u meer informatie wenst
aangaande de business mogelijkheden
bij ADO Den Haag dan kunt u contact op
nemen met onze commerciële afdeling.
T: 070-3054530		
E: cz@adodenhaag.nl
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POSTADRES

Postbus 32400
2503 AC Den Haag
070 305 45 00

STADION

Haags Kwartier 55
2491 BM Den Haag

WWW.ADODENHAAG.NL

INTERNET

info@adodenhaag.nl
www.adodenhaag.nl

