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MEETS
PLEASURE

top oss
zakelijk
In deze brochure laten we u de mogelijkheden zien die TOP Oss u biedt.
Een club met visie, toekomst en een professionele aanpak.
In een nieuw onderkomen.
Wij geven de voorzet, aan u om het af te ronden!

de club
Strijd
Wij zijn een club die de mouwen opstroopt. Een club die brutaal is, maar sympathiek. En een club die talenten het podium biedt
om het beste uit zichzelf te halen.
Sportief
Wij willen doorstoten naar een stabiele subtopper in de Keuken Kampioen Divisie om zo ieder jaar mee te doen aan de Play-Offs.
Financieel / economisch
We zijn als gezonde club al jaren ingedeeld in categorie 3 van de KNVB. Ons business-to-business platform staat te boek
als het grootste actieve ondernemersnetwerk van de regio. Dankzij de nieuwbouw van het Business Plaza als onderdeel van
Talentencampus is dit nog krachtiger. Wij ontvangen onze relaties vanaf december 2016 op dé ontmoetingsplek voor ondernemend
Oss. Met een compleet nieuwe business lounge en tien skyboxen.

talent
BVO, onderwijs en ondernemers
Onze club gaat voor talentontwikkeling op alle fronten, liefst regionaal. Onze semi-profs krijgen de kans om een studie te volgen
en werkervaring op te doen buiten het voetbal. Voetballers als Tom Boere, Richard van der Venne en Luuk Koopmans hebben
onlangs via ‘ons podium’ de stap omhoog gemaakt. Jonge werknemers stomen regelmatig door naar een nieuwe kans in het
bedrijfsleven.
En, last but not least, we zijn het kloppend hart van Talentencampus Oss, waar het onderwijs en ondernemers samen optrekken.
Een zeer letterlijke invulling van ontwikkeling en een o-zo belangrijke. Wij bieden een groot aantal stagiaires de kans om zich te
ontplooien. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs, van het MBO en het HBO.

sponsoring
Noordoost Brabant is een economisch sterke regio, waarbinnen Oss al eeuwenlang een centrum van bedrijvigheid is. Het is de
thuisbasis van een groot aantal internationaal opererende bedrijven, maar ook een breed scala aan kleine ondernemingen en
dienstverleners vinden er een plek.
Elke twee weken sluiten zo’n 200 ondernemers en zakelijke beslissers hun week af in de business lounge van TOP Oss. Met een
diner, een potje voetbal en een drankje. Een hecht zakelijk netwerk waar het draait om ‘business meets pleasure’. Ideaal om je
relaties te trakteren op een avond uit.
Binnen de Business Club van TOP Oss zijn er diverse mogelijkheden en sponsorpakketten. Het basispakket is samengesteld vanuit
een lidmaatschap van de Business Club. Vanaf het Stersponsorschap krijgt u een pakket op maat. De volgende pagina’s laten de
verschillende mogelijkheden zien, maar in overleg met de sponsor stellen we een pakket samen waarbij het hoogste rendement uit
de investering kan worden gehaald.

lidmaatschap
Business Club

Business Club

Debuut

Debuut flexibel

Aantal Business Seats

1

2

2

30 kaarten

Eén seizoen

€ 3.435,-

€ 4.455,-

€ 2.180,-

€ 2.180,-

Twee seizoenen

€ 3.215,-

€ 4.235,-

-

-

Lidmaatschap Business Club

ja

ja

nee

nee

Toegang CSE Lounge

ja

ja

ja

ja

Uitnodiging met twee personen voor activiteiten Business Club

ja

ja

nee

nee

Uitnodiging voor infotainmentsessies

ja

ja

nee

nee

Parkeerkaart

ja

ja

nee

nee

Uitnodiging diner met twee personen

ja

ja

nee

nee

Gratis koffie en thee

ja

ja

ja

ja

Consumptiebonnen

50

100

nee

nee

Twee seizoenkaarten B-tribune voor medewerkers

ja

ja

nee

nee

Naamsvermelding op website TOP Oss

ja

ja

ja

ja

Naamsvermelding in TOPscore magazine

ja

ja

ja

ja

Naamsvermelding in CSE Lounge

ja

ja

nee

nee

TOP Oss poster

ja

ja

ja

ja

10% korting bij Mister Nelson

ja

ja

ja

ja

Optie

Upgrade naar luxe seat € 424,- per stoel

stersponsor
11.000,Relatiemarketing
- 2 Business Seats Luxe
- Lidmaatschap Business Club
- Toegang tot sponsorhome de CSE Lounge
- Gratis koffie en thee voor de wedstrijd
- Uitnodiging voor 4 diners met 1 persoon voorafgaande aan de wedstrijd
- 2 parkeerkaarten
- 200 consumptiebonnen
- 2 seizoenkaarten B-tribune voor werknemers
Verbindingsactiviteiten
- Uitnodiging voor 2 personen bij Business Club activiteiten
- Uitnodiging voor infotainmentsessies
Exposure
- LED boarding 1 minuut hele ring (19 wedstrijden)
- Logo en naamsvermelding op diverse TOP Oss publicaties zoals briefpapier en TOPscore
- Naamsvermelding op de website inclusief link
- Naamsvermelding in sponsorhome CSE Lounge
- Advertentie op het intern TV circuit		
Overig
- 1x gebruik dagdeel CSE Lounge (niet op wedstrijddagen) exclusief catering en schoonmaakkosten
- 10% korting bij Mister Nelson op vertoon van de Business Club Card
- Ingelijste poster van de selectie

diamantsponsor
21.000,Relatiemarketing
- 4 Business Seats Luxe
- Lidmaatschap Business Club
- Toegang tot sponsorhome de CSE Lounge
- Gratis koffie en thee voor de wedstrijd
- Uitnodiging voor 6 diners met 1 persoon voorafgaande aan de wedstrijd
- 2 parkeerkaarten
- 300 consumptiebonnen
- 5 seizoenkaarten B-tribune voor werknemers
- 2 kaarten voor EK- en WK kwalificatie thuiswedstrijden van het Nederlands Elftal
Verbindingsactiviteiten
- Uitnodiging voor 2 personen bij Business Club activiteiten
- Uitnodiging voor infotainmentsessies
Exposure
- LED boarding 2 minuten hele ring (19 wedstrijden)
- Logo en naamsvermelding op diverse TOP Oss publicaties zoals briefpapier, TOPscore, TOP Oss Journaal
- Naamsvermelding op de website inclusief link
- Naamsvermelding in sponsorhome CSE Lounge
- Advertentie op het intern TV circuit
- 19 x 1/2 pagina advertentie TOP Oss Journaal
Overig
- 2x gebruik dagdeel CSE Lounge (niet op wedstrijddagen) exclusief catering en schoonmaakkosten
- 10% korting bij Mister Nelson op vertoon van de Business Club Card
- Ingelijst shirt met handtekeningen van de selectie
- Ingelijste poster van de selectie

partner in business
40.000,Relatiemarketing
- 6 Business Seats Luxe
- Lidmaatschap Business Club
- Toegang tot sponsorhome de CSE Lounge
- Gratis koffie en thee voor de wedstrijd
- Uitnodiging voor 12 diners met 1 persoon voorafgaande aan de wedstrijd
- 3 parkeerkaarten
- 600 consumptiebonnen
- 10 seizoenkaarten A-tribune voor werknemers
- 5 seizoenkaarten B-tribune voor werknemers
- 2 kaarten voor EK- en WK kwalificatie thuiswedstrijden van het Nederlands Elftal
- Gebruik van de spelersselectie voor PR activiteiten (in overleg)
Verbindingsactiviteiten
- Uitnodiging voor 2 personen bij Business Club activiteiten
- Uitnodiging voor infotainmentsessies
Exposure
- Exposure op het wedstrijdshirt
- LED boarding 2 minuten hele ring (19 wedstrijden)
- Boarding betonnen achterwand (6 x 1 meter)
- Dakrandboarding
- Driehoeksboarding achter het doel
- 1x 1/1 pagina advertentie of advertorial in TOPscore magazine
- 19 x 1/2 pagina advertentie in het TOP Oss Journaal
- Logo en naamsvermelding op diverse TOP Oss publicaties zoals briefpapier en TOPscore
- Naamsvermelding op de website inclusief link
- Naamsvermelding in sponsorhome CSE Lounge
- Advertentie op het intern TV circuit
Overig
- 4x gebruik dagdeel CSE Lounge (niet op wedstrijddagen) exclusief catering en schoonmaakkosten
- 10% korting bij Mister Nelson op vertoon van de Business Club Card
- Mogelijkheid om een foto te maken met de selectie
- Ingelijst shirt met handtekeningen van de selectie
- Ingelijste poster van de selectie

samen
Wij gaan -naast de genoemde pakketten- graag een partnerschap aan op andere fronten.
Maatschappelijk
We zijn een club die midden in de maatschappij staat. Diverse projecten en initiatieven worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen.
Neem de Oldstars: vijftigplussers die eens in de twee weken samenkomen voor een potje walking-football en uiteraard de sociale contacten.
Zo blijven zij in beweging en onder de mensen. Of Kidsclub de Ozzies, waar kinderen tot 12 jaar dichtbij hun helden kunnen komen. Of de Club
van de Week. Jeugdleden van regionale verenigingen krijgen een functie tijdens een wedstrijd en beleven de avond van hun leven. Zomaar wat
voorbeelden. Bedrijven kunnen hun naam verbinden aan onze maatschappelijke activiteiten, op allerlei manieren. Wij zorgen uiteraard voor de
nodige exposure.
Activatie
Uw sponsorbijdrage kan ook voor een activatiecampagne worden ingezet. Hier worden onze fans of de gehele Osse gemeenschap bij betrokken.
We brengen hen op sympathieke of ludieke wijze in aanraking met uw merk of bedrijf. Zij zijn -uiteraard- in het stadion en via diverse
communicatiekanalen te bereiken. Deze campagnes zijn immer in overleg met TOP Oss.

exposure
-

Shirtsponsoring 		
LED boarding 1 minuut hele ring (per wedstrijd)		
Reclame boarding achter de goal boven de TV ring (10 x 1,3 meter)		
Reclame boarding lange zijde B-tribune (10 x 1,3 meter)		
Reclame boarding lange zijde op de betonnen achterwand (6 x 1 meter)		
Reclame boarding aan het hek voor de Business Club tribune 		
Driehoek boarding achter de goal 		
Naams- en logovermelding op polsbandje		
Naams- en logovermelding op consumptiebonnen		
Naams- en logovermelding op programmakaartje		
Commercial op het interne TV circuit		
Banner op het internet		
Kwart bovenring A- of B-tribune 		

n.o.t.k.
€ 255,€ 5.500,€ 5.500,€ 1.750,€ 1.250,€ 4.500,€ 3.075,€ 3.075,€ 2.575,€ 580,€ 505,€19.000,-

Mocht u andere ideeën hebben dan willen wij deze graag met u bespreken. Bovenstaand vindt u de meest gangbare uitingen.
Alle genoemde prijzen zijn per seizoen, exclusief btw en exclusief aanmaak- en verwijderkosten.

wedstrijdsponsor
1.050,Als wedstrijdsponsor staat uw bedrijf centraal tijdens een van onze thuiswedstrijden. Samen met u bepalen we op welke wijze we uw organisatie
in de schijnwerpers zetten. In overleg bepalen we welke wedstrijd we omdopen tot ‘uw wedstrijd’.
Wilt u enkele zakenrelaties verrassen met een avondje uit? Of uw eigen werknemers eens een avond in de watten leggen? Dan is een
wedstrijdsponsorschap perfect.
Relatiemarketing
- 5 Business Seats Luxe
- Uitnodiging voor diner met 5 personen
- 5 sjaals
- 2 parkeerkaarten
- 15 consumptiebonnen
(Meerprijs per persoon extra: € 75,-)
Exposure
- Logovermelding in alle wedstrijdaankondigingen in het Brabants Dagblad en Weekkrant De Sleutel
- Redactionele aandacht in diverse TOP Oss-media, het Brabants Dagblad en Weekkrant De Sleutel
- Mogelijkheid tot korte bedrijfspresentatie tijdens het diner
- Uitreiken bloemen aan Man of the Match
- Naam en logo-vermelding in diverse TOP Oss-media en op uitingen
- Mogelijkheid om het bedrijf op allerlei manieren onder de aandacht te brengen

skybox voor één dag
95,- per persoon
Met minimaal tien vrienden, collega’s of zakelijke relaties een wedstrijd beleven vanuit een skybox?
Dat kan! De box is vanaf een uur voor de wedstrijd tot drie uur daarna helemaal voor jullie.
Hospitality
- Een buffet vooraf
- Bier, fris en wijn
- Bittergarnituur tijdens de derde helft
- 10 luxe seats (overige gasten kunnen plaatsnemen op de tribunestoelen)
- Toegang tot de CSE Lounge
- Koffie en thee in de CSE Lounge

toposs.nl

