TOP OSS
SPONSOR
BROCHURE

TOP THUIS AVOND UIT

BUSINESS
MEETS
PLEASURE
Sponsors van TOP Oss vormen samen een hecht zakelijk netwerk. Ze ontmoeten elkaar
bij negentien thuiswedstrijden in het Frans Heesen Stadion én tussendoor tijdens
verschillende evenementen. Waar ze elkaar ook treffen: het nuttige wordt altijd met het
aangename gecombineerd. Oftewel: business meets pleasure.
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We bieden bedrijven verschillende zakelijke kansen. Zo ontmoet je hier niet alleen collegaondernemers, maar kun je ook onvergetelijke avonden beleven met relaties of medewerkers. Je
bedrijf volop in de spotlights zetten? Dat kan op allerlei manieren!

TOP THUIS AVOND UIT

KANSEN VOOR
ONDERNEMERS
Ontmoetingsplek
Ons stadion is dé zakelijke ontmoetingsplek in de regio. Eens in de veertien dagen sluiten zo’n 250
ondernemers hun werkweek af in de CSE Lounge of in één van de negen skyboxen. Met een heerlijk diner, een
potje voetbal en een gezellige derde helft. Bij winst én verlies.
Ben je lid van de business club? Dan word je uitgenodigd voor zakelijke activiteiten, zoals de golfdag, de
nieuwjaarsproeverij en de ladies night. En wil je met specifieke TOP Oss-relaties in contact komen? Dan
kunnen we daar als intermediair uiteraard voor zorgen.
Exposure
Voetbal is veruit de populairste sport van Nederland. Op tv en op de tribunes trekt de sport de meeste kijkers.
Om bij dit publiek je naamsbekendheid te vergroten, zijn er bij ons tal van mogelijkheden. Van (LED-)boarding
en shirtsponsoring tot diverse uitingen op maat.
Activatie
We hebben een trouwe achterban en een groot bereik. Daardoor kunnen we de aandacht van Ossenaren
trekken met een kleurrijke activatiecampagne én hen prikkelen om tot actie over te gaan. Zoals het deelnemen
aan een event, het meedingen om een prijs of het kopen van je product. Of…
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Zoals het echte Brabanders betaamt, ontvangen we sponsors en relaties supergastvrij. Met een
hartelijk welkom, servicegerichte medewerkers en vanaf het seizoen 2022/2023 met
een all-in-concept in de CSE Lounge.

TOP THUIS AVOND UIT

BRABANTSE
GASTVRIJHEID
Van een uur voor de wedstrijd tot drie uur daarna kun je onbeperkt drankjes bestellen bij de bar. En natuurlijk
horen daar ook verschillende luxe warme en koude hapjes bij.
TOPFOOD-corner
Heb je stevigere trek? Dan kun je gebruik maken van de spiksplinternieuwe TOPFOOD-corner in de CSE Lounge.
Hier serveren we allerlei lekkers: van burgers en saté tot soep en panini’s.
Sponsordiner
Voorafgaand aan een thuiswedstrijd kun je met sponsors of relaties genieten van een diner bij een van onze
partners. Een paar keer per jaar verzorgen we een speciaal diner in de CSE Lounge.
Vergadering of bedrijfsevent?
Ook als er niet gevoetbald wordt ben je van harte welkom. Voor een vergadering in één van onze spreekkamers
bijvoorbeeld, of voor een jubileumfeest, congres of een andere bedrijfsbijeenkomst in de CSE Lounge. Ook hier
liggen kansen, informeer bij onze collega’s voor de diverse mogelijkheden.
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Elke dag na schooltijd voetbalden de broers Piet en Cor van Schijndel op een pleintje. Ze waren zo
gek van het spelletje dat ze op 9 april 1928 een vereniging oprichtten.

TOP THUIS AVOND UIT

KLEIN MAAR
DAPPER
De gebroeders kozen KMD (Klein Maar Dapper) als naam. Maar toen bleek dat meerdere clubs die naam al
hadden, viel de keuze op TOP (Tot Ons Plezier). Nu, bijna een eeuw later, zijn we een gezonde en ambitieuze
club in de Keuken Kampioen Divisie. Nog altijd niet de grootste, maar zeker dapper.
Maatschappelijk
Met diverse sociale projecten en initiatieven staan we midden in de maatschappij. We zijn er voor jong:
jeugdleden van regionale verenigingen beleven als Club van de Week de avond van hun leven. Tot oud:
vijftigplussers spelen als Oldstars wekelijks een potje walking football en praten gezellig bij.
Talentontwikkeling
Op alle fronten gaan we voor talentontwikkeling. Zo krijgen onze semi-profs de kans om een studie te
volgen en werkervaring op te doen buiten het voetbal. En lokale helden als Richard van der Venne, Ragnar
Oratmangoen en Luuk Koopmans zetten via ‘ons podium’ de stap omhoog.
Ook zijn we het kloppend hart van Talentencampus Oss, waar onderwijs en ondernemers samen optrekken. Zelf
bieden we een groot aantal stagiaires de kans om zich te ontplooien. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs,
van het MBO en het HBO.
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€1.500

TOP THUIS AVOND UIT

VRIENDEN
VAN TOP
Kennismaking met de meest gastvrije betaald voetbalorganisatie van Oss!
Geniet 19 wedstrijden van de sportieve prestaties van onze jongens.
- 19 wedstrijden 2 stoelen op tribune A
- 19 wedstrijden toegang tot Bar Bistro Duco bij Fletcher Hotels
- Consumpties in de bar zijn voor eigen rekening van de sponsor
- Naamsvermelding op de website
-	1 x per seizoen bezoek van de wedstrijd in onze business club met 2 personen inclusief gebruik van het all-in
horecaconcept in de CSE lounge
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€3.750/ €5.250
1 business seat

€ 3.750,00

2 business seats

€ 5.250,00

TOP THUIS AVOND UIT

LIDMAATSCHAP
BUSINESS CLUB

-	
Lidmaatschap Business Club
-	
Toegang CSE Lounge met live entertainment
-	
Uitnodiging met twee personen voor activiteiten Business Club
-	
Uitnodiging voor infotainmentsessies
- Gratis koffie en thee
- TOP Oss all-in concept incl. dranken en hapjes
- Twee seizoenkaarten B-tribune voor medewerkers
- Naamsvermelding op website TOP Oss
- Naamsvermelding in TOPscore magazine
- Naamsvermelding in CSE Lounge

Opties
Extra stoel incl. horeca all-in formule € 1.495
Upgrade naar luxe business seat € 450 per stoel
Extra toegangsticket per wedstrijd incl. horeca € 75,00 p.p.

13

€12.500
Relatiemarketing
- 2 Luxe Business Seats
- Lidmaatschap Business Club
- Toegang tot CSE Lounge
- Gratis koffie en thee voor de wedstrijd
- Gebruik van ons TOP Oss all-in concept incl. dranken en hapjes
- 2 parkeerkaarten
- 2 seizoenkaarten B-tribune voor werknemers
Verbindingsactiviteiten
- Uitnodiging voor 2 personen bij Business Club activiteiten
- Uitnodiging voor infotainmentsessies

TOP THUIS AVOND UIT

STER
SPONSOR
Exposure
- LED boarding 1 minuut hele ring (19 wedstrijden)
- 	Logo en naamsvermelding op diverse TOP Oss publicaties en
in TOPscore magazine
- Naamsvermelding op de website inclusief link
- Naamsvermelding in CSE Lounge
- Advertentie op het intern TV circuit		
Overig
- 	1x gebruik dagdeel CSE Lounge (niet op wedstrijddagen) exclusief
catering en schoonmaakkosten
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TOP THUIS AVOND UIT

DIAMANT
SPONSOR
€24.500

Relatiemarketing
- 4 Luxe Business Seats
- Lidmaatschap Business Club
- Toegang tot CSE Lounge
- Gratis koffie en thee voor de wedstrijd
- Gebruik van ons TOP Oss all-in concept incl. dranken en hapjes
- 2 parkeerkaarten
- 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 in TOPscore en TOP Oss Journaal
- Naamsvermelding op de website inclusief link
- Naamsvermelding in 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
- Ingelijst shirt met handtekeningen van de selectie
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TOP THUIS AVOND UIT

PARTNER IN
BUSINESS
€42.500

Relatiemarketing
- 6 Luxe Business Seats
- Lidmaatschap Business Club
- Toegang tot CSE Lounge
- Gratis koffie en thee voor de wedstrijd
- Gebruik van ons TOP Oss all-in concept incl. dranken en hapjes
- 3 parkeerkaarten
- 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)
- 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 TOPscore magazine
- Naamsvermelding op de website inclusief link
- Naamsvermelding in CSE Lounge
- Advertentie op het intern TV circuit

Overig
-	4x gebruik dagdeel CSE Lounge (niet op wedstrijddagen)
exclusief catering en schoonmaakkosten
- Mogelijkheid om een foto te maken met de selectie
- Ingelijst shirt met handtekeningen van de selectie
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Shirtsponsoring 		
Mouwsponsor vanaf 		
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 programmakaartje		
Commercial op het interne TV circuit		
Banner op het internet		
Kwart bovenring A-tribune 		
Bord langs het veld 		

TOP THUIS AVOND UIT

EXPOSURE
n.o.t.k.
€ 10.000,€ 325,€ 7.500,€ 7.500,€ 1.750,€ 1.250,€ 4.500,€ 3.075,€ 2.575,€ 580,€ 505,€ 19.000,€ 500,-

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.
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TOP THUIS AVOND UIT

WEDSTRIJD
SPONSOR
€2.750

Als wedstrijdsponsor staat uw organisatie centraal tijdens één 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
- 10 x Luxe Business Seats
- 10 x Diner in de CSE Lounge voorafgaand aan de wedstrijd
- 10 x Gebruik van ons TOP Oss all-in concept incl. dranken en hapjes
- 10 x TOP Oss sjaal
- 2 parkeerkaarten
Exposure
- Logovermelding in alle wedstrijdaankondigingen
- Redactionele aandacht in diverse TOP Oss-media, TOP Oss intern TV circuit
-	Mogelijkheid tot korte bedrijfspresentatie voorafgaand aan de
wedstrijd in de CSE lounge
- Uitreiken bloemen aan Man of the Match
- Naam en logo-vermelding in diverse TOP Oss-media
- Mogelijkheid om uw bedrijf te presenteren in de CSE Lounge
- 2 minuten TV LED Boarding

Extra’s uitbreidingen wedstrijdsponsoring:
Upgrade naar een Wedstrijdsponsor deluxe pakket € 1.450,-

2 minuten ON TV LED Boarding
5 Business Club-kaarten voor avondgasten
5 x gebruik van ons TOP Oss all-in concept incl. dranken en hapjes
25 tribunekaarten voor medewerkers en of relaties op B-tribune

- Ingelijste foto van u met uw genodigde gasten op het veld gemaakt € 150,00
- Losse entree met all-in horeca concept € 99,00 p.p.
- Losse entree met all-in horeca en diner € € 154,00 p.p.
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Contact

Neem dan contact op met Ronnie Buitenkamp via
commercie@toposs.nl
0412 - 690 566
06 - 202 144 53

WWW.TOPOSS.NL

Zo’n 250 bedrijven gingen je voor als sponsor.
Grijp jij ook je kansen bij TOP Oss of wil je meer informatie?

