SUPERBOEK

SUPERBOEK

Voorbeschouwing
Voor u ligt het ‘Superboek’ van Betaald Voetbal De Graafschap.

Sinds 1954 de Trots van de Achterhoek.
Samen met u willen wij successen herbeleven en successen creëren. Door met z’n allen SAMEN D’RAN te gaan, kunnen
wij dit bewerkstelligen. Onze ambitie is om een voetbalclub op Eredivisieniveau te zijn, die saamhorigheid, trots en
plezier naar de Achterhoek brengt. Dat kan niet zonder de financiële ondersteuning van onze partners. Daarom willen
wij zo veel mogelijk zakelijke partners aan de club binden, door hen een échte meerwaarde te bieden op maat.
Dit ‘Superboek’ neemt u mee door de uiteenlopende mogelijkheden om De Graafschap als platform in te zetten om uw
bedrijf, uw merk of product nog sterker te profileren.
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De Graafschap
De Graafschap geniet wereldwijd bekendheid als ‘De Superboeren’. Bij deze unieke eigen identiteit horen passende
kernwaarden en strategische uitgangspunten. De Graafschap is van ons allemaal, dus doen wij er alles aan om in het
kader van SAMEN D’RAN te realiseren dat alle betrokkenen bij de club zich kunnen identificeren met de onderstaande
kernwaarden en strategische uitgangspunten.

Visie
De Graafschap is de Achterhoekse Trots

Missie
Een voetbalclub op Eredivisieniveau, die zorgt voor spektakel en saamhorigheid voor supporters
en ondernemers met het beste, grootste en meest unieke regionale zakenplatform

Kernwaarden

Trots

Eerlijk

D’RAN

Samen

Genieten

Pijlers van De Graafschap

Voetbal

Commercie

Communicatie

Financiën

Horeca

Stadion

Voetbal

Financiën

Winst door strijd, passie en inzet

Juist, volledig, tijdig registreren, analyseren, adviseren tot en met
realiseren actie

Commercie
Juist product, inlossen klantwens en converteren van onze belofte
om voetbal op Eredivisieniveau in de Achterhoek mogelijk te maken,
alsmede de overige facetten zoals genoemd onder visie en missie
te realiseren

Communicatie

Horeca
Beste gastheer van de regio

Stadion
Bieden van een zorgeloos verblijf tijdens wedstrijden en evenementen,
optimale faciliteiten en diensten

Borging van DNA, binding tussen club en haar stakeholders
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De Graafschap in cijfers
Als de Trots van de Achterhoek komt De Graafschap zowel landelijk als regionaal met grote regelmaat positief in
het nieuws. De interesse in De Graafschap wordt middels de onderstaande cijfers duidelijk aangetoond.

30.000+
Twitter volgers
17.000+
Facebook
likes

180.000+
website views
per maand

14.000+
Instagram
volgers

1.100+
Kidsclub leden

300+
Business
Club-leden

1.700+
LinkedIn
volgers

1.500+
YouTube
Abonnees
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11.500+ actieve
SeizoenClubCard& ClubCardhouders
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De Superboeren
Mede dankzij de onvoorwaardelijke steun van onze geweldige achterban geven wij altijd
alles voor de club. De Graafschap heeft in totaal meer dan 11.500 actieve supporters in
de vorm van SeizoenClubCard-houders en ClubCard-houders. De feitelijke achterban is nog
veel groter. Voor u als commerciële partij is het van belang om een inzicht te krijgen in het
Leeftijdsopbouw
supporters
0 t/m 9
10 t/m 15
16 t/m 21
22 t/m 30
31 t/m 50
51 t/m 65
65+

bereik dat u geboden wordt middels sponsoring van De Graafschap. Want onze supporters
zijn niet alleen de fantastische steun voor het elftal, zij vormen ook het bereik van de club.
Wij hebben de belangrijkste karakteristieken van de ruim 11.500 actieve supporters voor
u op een rijtje gezet.

Percentage
van totaal

Aantal supporters

1,7%
8,7%
12,4%
15,6%
32,5%
21,2%
7,9%

Lochem

Zutphen
Brummen

Berkelland
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Doesburg
Oost Gelre
Zevenaar

Westervoort

Winterswijk

Doetinchem
Duiven
Montferland

Lingewaard

R ijn

wa

a rd

en

Aalten
Oude
IJsselstreek
Geslacht
Man
Vrouw
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Percentage van totaal
81,9%
18,1%
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Sponsorlandschap
De Graafschap wordt gesteund door een zeer divers pallet aan sponsoren afkomstig uit alle windstreken. Het zal echter
geen verrassing zijn dat een overgroot deel van de sponsoren gevestigd is in de Achterhoek. Om uw business-tobusiness mogelijkheden te schetsen geven wij u graag inzicht in de geografische verdeeldheid binnen het regionale
sponsorlandschap van De Graafschap.
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Business Club De Graafschap
De Business Club van De Graafschap geeft u een platform om uw bedrijf en zakelijk netwerk
te laten groeien. Met zo’n 300 leden is de Business Club van De Graafschap het grootste
zakelijke netwerk van Oost-Gelderland. Bij uitstek dé plek om nieuwe klanten en relaties te
scoren.

U bent automatisch lid van de Business Club van De Graafschap bij afname van één of
meerdere business seats. Houders van een business seat profiteren aldus mee van alle
voordelen die dit lidmaatschap biedt.

Business Club faciliteiten en extra’s
Een parkeerkaart P2 (uitsluitend in combinatie met business seats)
Toegang tot de ETL Dales Business Club Lounge of de Rabobank Sponsor Lounge
Zakelijke bijeenkomsten
Deelname aan externe activiteiten
Naamsvermelding op het sponsortableau in ETL Dales Business Club Lounge en/of
de Rabobank Sponsor Lounge
Gratis gebruik van de ruimtes in het stadion voor vergaderingen, presentaties,
feesten, of andere evenementen
Pakketkorting bij afname van andere producten zoals LED-boarding of een
Happy Hour, oplopend tot wel 30%

Mogelijkheid tot aankoop SeizoenClubCards met korting voor personeel
(op vertoon van loonstrook)
Mogelijkheid tot aankoop van extra dagkaarten voor de thuiswedstrijden
Frequente e-mailnieuwsbrief met zakelijk nieuws
Vermelding in het digitale sponsorvademecum op degraafschap.nl en de
Business Club app
Toegang tot en gebruik van de De Graafschap Business Club app
(zie hoofdstuk ‘Business Club App’)

De Graafschap biedt met haar Business Club een prachtig
zakelijk platform waar een flink aantal mooie Achterhoekse
bedrijven deel van uitmaakt. Voor ons een prachtige kans om
deuren naar toekomstige klanten te openen
14

Richard Smees
Directeur DAGO Autogroep
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Business Club De Graafschap
Bij De Graafschap ontmoeten ondernemers elkaar veel vaker dan alleen tijdens de tweewekelijkse thuiswedstrijden. Tientallen zakelijke
activiteiten en bijeenkomsten brengen de Business Club bij elkaar. Een greep uit de jaarlijkse evenementen.

Happy Hour

Preuverie

Zeven maal per jaar de netwerkavond van de Business Club.
Gemiddeld tussen de 200 en 300 deelnemers. Attractieve
sprekers, eten met collega sponsoren en hun gasten en volop
gelegenheid om te netwerken. Tevens een mooi platform om
uw eigen bedrijf te presenteren.

Een traditioneel ‘horeca Happy Hour in januari’, waarbij de
culinaire presentaties van Business Club ondernemers uit de
Achterhoek centraal staan. In de Business Club, omgetoverd tot
marktplein, kunt u heerlijk proeven, borrelen en netwerken.

Meeting Lunch Hour

‘Sportief zakelijk’: De felbegeerde Blauwwitte De Graafschap
BC Wisselbokaal is de inzet van de strijd tijdens deze
ontspannen en toch competitieve golfdag.

Een unieke kleinschalige lunchbijeenkomst, waarbij u aan tafel
schuift met de spelers en staf van De Graafschap. Uiteraard
ontmoet u ook hier mede-sponsoren.

Workshop Hour

De Graafschap Haringparty

Eén van de Business Club-leden verzorgt een vakinhoudelijke
workshop over een bepaald thema. Direct toepasbaar,
interactief en een prima gelegenheid om kennis en ervaring
met elkaar te delen.

‘Dé haringparty van de Achterhoek’: De Graafschap verwelkomt
jaarlijks, samen met de Business Club-leden, de nieuwe haring.
Naast de Hollandsche Nieuwe kunt u ook genieten van diverse
andere lekkernijen, van Achterhoekse streekproducten tot
oesters.

De Graafschap Supervrouwen

De Graafschap Zakenmanifestatie

‘Supervrouwen scoren’: Het zakelijk netwerkevent voor alle
vrouwelijke managers en DGA’s uit de Achterhoek. Zowel voor
Business Club-leden als nieuw geïnteresseerden. In combinatie
met het bijwonen van een thuiswedstrijd van De Graafschap.

‘Dé zakenbeurs van de Achterhoek’: Eens per twee jaar
organiseert De Graafschap de Zakenmanifestatie. In 2016 was
deze tweedaagse beurs weer zeer succesvol op het terrein van
De Vijverberg. De groots opgezette beurs biedt volop
gelegenheid aan Business Club-leden om zichzelf en hun
producten te presenteren aan collega-leden en de vele
zakelijke bezoekers die de beurs trekt.

Guus Hiddink Award
In 2016 vond voor de eerste keer deze awarduitreiking met
bijbehorend feest plaats bij Club 22/24 in het centrum van
Doetinchem. De veelbesproken Guus Hiddink Award is voor het
bedrijf dat de Achterhoek volgens jury en publiek het beste op de
kaart zet. De eerste editie is gewonnen door de Zwarte Cross.
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Blauwwitte Golfdag
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Business Club app
Vanaf het seizoen 2017/2018 bieden wij onze Business Club de exclusieve Business Club app. De Business Club app zal
nog meer interactie tussen het bestaande netwerk creëren, vraag en aanbod bij elkaar brengen en meer inzicht geven
in uw return on investment.
Met de De Graafschap Business Club app ziet u in één oogopslag hoeveel in verschillende doelgroepen binnen
het netwerk van De Graafschap geïnvesteerd gaat worden, en waarin. Zo wordt de afweging met betrekking tot
het toetreden tot de Business Club nog makkelijker. Ook zal de app het eenvoudiger maken om klussen onder
de aandacht te brengen van collega Business Club-leden. Plaatst u bijvoorbeeld een schilderklus, dan krijgen alle
schilders aangesloten bij het netwerk van De Graafschap een pushnotificatie en kunnen zij vervolgens contact
met u opnemen. Andersom werkt het natuurlijk ook.
Daarnaast functioneert de Business Club app als interactief sponsorvademecum. Zo kunt u eenvoudig zien welk
Business Club-lid gelieerd is aan welk bedrijf, en welke Business Club-leden naar welk netwerk event gaan.
Door het introduceren van de Business Club app hopen wij u een commerciële meerwaarde te kunnen geven, en
binnen de Business Club daadwerkelijk extra business te genereren.
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Rabobank Sponsor Lounge
De Rabobank Sponsor Lounge vormt het topsegment binnen de zakelijke geledingen van De Graafschap. Dit is de
ideale plek om in contact te komen en te netwerken met de top van het Achterhoekse bedrijfsleven. Door het exclusieve
karakter van de lounge kunt u zakendoen en netwerken, terwijl u en uw gasten volledig in de watten worden gelegd.
Alle consumpties in de Rabobank Sponsor Lounge zijn inclusief; ook aan hapjes zal het u en uw gasten hier niet
ontbreken.

Tarieven
Rabobank Sponsor Lounge
1 seat
2 seats
3 seats
4 seats
5 seats
6 seats

€ 3.500 per seat
€ 3.500 per seat
€ 3.150 per seat
€ 3.150 per seat
€ 2.975 per seat
€ 2.975 per seat

* Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en voor het seizoen 2017/2018.
Indien uw totale sponsorpakket een waarde vertegenwoordigt vanaf € 16.000 bent u Oﬃcial Sponsor
(zie het hoofdstuk ‘Sponsorniveaus’ voor alle extra faciliteiten die hierbij van toepassing zijn).
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ETL Dales Business Club Lounge
De ETL Dales Business Club Lounge staat bekend als de ‘grote’ Business Club Lounge van De Graafschap, waar gezelligheid
en noaberschap de boventoon voeren. Hier wordt u de gelegenheid geboden om in een sfeervolle omgeving te netwerken
en uw zakelijke relaties te ontvangen.

Tarieven
ETL Dales Business Club Lounge
1 seat
2 seats
3 seats
4 seats
5 seats
6 seats

€ 2.250 per seat
€ 2.250 per seat
€ 2.025 per seat
€ 2.025 per seat
€ 1.913 per seat
€ 1.913 per seat

* Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en voor het seizoen 2017/2018.
Indien uw totale sponsorpakket een waarde vertegenwoordigt vanaf € 16.000 bent u Oﬃcial Sponsor
(zie het hoofdstuk ‘Sponsorniveaus’ voor alle extra faciliteiten die hierbij van toepassing zijn).
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Sponsorniveaus
De Graafschap heeft voor haar sponsoren met een totaal sponsorbedrag boven de € 16.000
sponsorniveaus opgesteld waarbij extra faciliteiten van toepassing zijn. Indien uw
sponsorpakket een waarde heeft boven de € 16.000 dan bent u ‘Oﬃcial Sponsor’. Heeft uw
sponsorpakket een waarde boven de € 27.000 dan bent u ‘Oﬃcial Stersponsor’, en komt

Faciliteiten en extra’s

uw pakket boven de € 50.000 dan bent u ‘Oﬃcial Partner’. Voor iedere sponsor en partner
wordt een pakket op maat gemaakt, met een optimale mix tussen relatiemarketing en
exposure, geheel afgestemd op de wensen en doelstellingen. Bekijk in de tabel welke extra
faciliteiten bij welk sponsorpakket horen.

Official Sponsor

Official Stersponsor

Vanaf € 16.000

Vanaf € 27.000

Official Partner
Vanaf € 50.000

Parkeerkaart P-1 (uitsluitend in combinatie met business seats)

●

Vermelding op sponsortableau in de Rabobank Lounge en de ETL Dales Lounge

●

●

●

●

●

●

●

Vermelding in/op presentatiegids/website/lichtkrant

●

Schildje met logo 'Oﬃcial Sponsor De Graafschap'

●

Mag titel en logo van 'Oﬃcial Sponsor De Graafschap' voeren

●

Uitnodiging voor de exclusieve golfdag

●

Twee parkeerkaarten P-1 (uitsluitend in combinatie met business seats)

●

Aankondiging op wedstrijddagen via de omroep

●

Schildje met het logo 'Oﬃcial Stersponsor De Graafschap'

●

Mag titel en logo van 'Oﬃcial Stersponsor De Graafschap' voeren

●

Ingelijst shirt met handtekeningen van de selectie

●

Uitnodiging voor exclusief Captains Diner

●

●

Gratis gebruik maken van adressenbestand van de Business Club

●

●

Gebruik logo van De Graafschap (in overleg)

●

●

Fotosessie met de spelersgroep

●

●

●

Drie parkeerkaarten P-1 (uitsluitend in combinatie met business seats)

●

Schildje met het logo 'Oﬃcial Partner De Graafschap'

●

Mag titel en logo van 'Oﬃcial Partner De Graafschap' voeren

●

Logovermelding op briefpapier/elftalposter/handtekeningenkaart/
opstellingsformulier/spelersbus/backdrops/persborden (TV exposure)

●

Official Supplier
Naast de bovenstaande sponsorniveaus is er de status van ‘Oﬃcial Supplier’, voor sponsoren die exclusief
leveren aan De Graafschap en de club daarnaast voor minimaal € 15.000 steunen. Een sponsor kan hiermee zowel
‘Oﬃcial Supplier’ zijn als ‘Oﬃcial Sponsor’, ‘Oﬃcial Stersponsor’ en ‘Oﬃcial Partner’.
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Exposure
De Graafschap biedt uw merk of bedrijf tijdens alle thuiswedstrijden de gelegenheid om
op te vallen met maximale exposure. Middels de LED-boarding zult u niet alleen het
publiek in het stadion bereiken, maar ook alle kijkers van de live-uitzendingen en
samenvattingen op TV, internet, en diverse digitale platformen.

Prijzen LED-boarding seizoen 2017/2018 Jupiler League

Ring

Tarieven

hele ring

€ 5.000

LED boarding, per seizoen
1 minuut
1,5 minuten

hele ring

€ 7.300

2 minuten

hele ring

€ 9.250

3 minuten

hele ring

€ 12.700

1 extra minuut

hele ring

€ 3.100

gedeelde ring

€ 2.900

1 minuut
2 minuten

gedeelde ring

€ 4.800

3 minuten

gedeelde ring

€ 6.550

1 extra minuut

gedeelde ring

€ 1.750

LED boarding, per wedstrijd
1 minuut

hele ring

€

550

2 minuten

hele ring

€

925

aanmaak animatie

€

375

wijziging animatie

€

175

Aanmaak LED-boarding animatie
1 LED animatie
*hele ring = 204 meter

I

gedeelde ring = 102 meter

Vaste boarding
Bekijk naast de LED-boarding ook de mogelijkheden voor vaste boarding en andere
vormen van exposure in en rondom het stadion. Wij denken graag met u mee om uw
bedrijf maximale exposure te laten genieten binnen elk budget.
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Shirtsponsoring
De meest prominente manier van sponsoring bij De Graafschap is uiteraard het
shirtsponsorschap. Met het shirt-/hoofdsponsorschap geniet u optimale exposure en
verkrijgt u zowel landelijke als regionale naamsbekendheid. Het shirtsponsorschap van
De Graafschap kunt u met uw bedrijf inzetten om zeer uiteenlopende (marketing)doelen
te bereiken.

Exposure
Als shirtsponsor wordt uw merk of bedrijf meegenomen in alle uitingen van
De Graafschap. Overal krijgt u de meest prominente plek en laten wij uw merk of
organisatie opvallen. De exposure waarin uw merk of organisatie naar voren komt
bestaat onder andere uit:
Backdrops (de logoschermen) tijdens interviews en persconferentie
Opstellingsformulier, briefpapier, en overige geprinte uitingen
E-mail handtekening (logo’s onderaan alle e-mails) van De Graafschap
personeel
Sponsortableau in de Rabobank Sponsor Lounge en de ETL Dales Business
Club Lounge
Vermelding op social media en de website van De Graafschap
Grote initiële media-aandacht voor uw shirtsponsorschap
Het aangaan van activaties, waarbij uw merk/bedrijf speciale aandacht krijgt
door middel van het opzetten van maatwerk acties met de club
Een zeer prominente plek op het shirt waarbij uw merk in beeld komt bij onze
fans en een aanzienlijk mediabereik geniet (hoe groot het mediabereik is, kunt
u vinden in het hoofdstuk ‘Mediabereik’)

Onze huidige shirtsponsor Seesing Personeel heeft een uitstekende marketingdoelstelling die naadloos aansluit bij De Graafschap. De kernwaarden van Seesing
Personeel en De Graafschap komen overeen. Zodoende kan Seesing Personeel zich
op een juiste manier profileren in het eigen marktgebied, namelijk de Achterhoek.

“ Met het team het maximaal haalbare
willen bereiken, door hard en eerlijk te werken.
Zo is De Graafschap en zo is Seesing Personeel ”
Team Seesing Personeel

€ 125.000,-

Om nóg meer exposure voor uw merk of organisatie te genereren staan wij voor u
klaar om een shirtsponsorpakket samen te stellen naar uw wensen.

Het shirtsponsorschap van De Graafschap heeft Seesing
Personeel een positieve boost gegeven op het gebied van
regionale betrokkenheid, sportiviteit en naamsbekendheid
Sabine ten Holder
Directeur Seesing Personeel
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Marketingpropositie
Indien u met uw merk/bedrijf een grotere naamsbekendheid wilt genereren, of als u
zich wilt positioneren als A-merk en no-nonsene organisatie die recht op zijn doel af
gaat, dan heeft De Graafschap de ideale marketingpropositie voor u. Als Trots van de
Achterhoek kunt u met een shirtsponsorschap bij De Graafschap een zeer grote
naamsbekendheid scoren in de Achterhoek, maar ook landelijk. Bovendien kunt
u zichzelf profileren als merk of organisatie met identieke kernwaarden als
De Graafschap. De geuzennaam ‘De Superboeren’ kan voor uw merk of organisatie de
ideale positionering vormen.

€ 15.000,voor- en achterzijde
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“ Wij vinden het als Achterhoeks bedrijf belangrijk
om de binding met de Achterhoek te versterken.
Ook dat kan met sportsponsoring ”
C.B.J.F. Berlo
CEO ATAG Verwarming Nederland B.V.

Shirtsponsoring
Motieven voor shirtsponsorschap

Databasemarketing

Om een inzicht te geven in de motieven voor shirtsponsoring van De Graafschap
hebben wij de CEO van oud-shirtsponsor ATAG Verwarming Nederland B.V. gevraagd
wat de beweegredenen waren voor diens shirtsponsorschap met ATAG CV-ketels.

De shirtsponsor van De Graafschap kan toegang verkrijgen tot de supportersdatabase
met meer dan 42.500 unieke adressen. De supportersdatabase kan gebruikt worden
voor e-mail en databasemarketing, maar ook voor directe benadering en acquisitie.
Door te kiezen voor een sales driven sponsorship kunt u direct een return on
investment krijgen. Indien uw merk/bedrijf direct contact zoekt met de eindconsument, is een shirtsponsorschap van De Graafschap een zeer goede methode om
dit te realiseren.

“Als hoofdsponsor hebben wij ons 3 doelen gesteld:
1
2
3

De naamsbekendheid van ATAG in combinatie met CV-ketels verhogen
Inzetten als relatiemarketing voor onze klanten
Onze eigen ATAG mensen een gelegenheid bieden om een mooie
wedstrijd te zien.

“ Daarnaast vinden wij het als Achterhoeks
bedrijf belangrijk de binding met de Achterhoek te
versterken. Ook dat kan met sportsponsoring.
Onze doelen hebben wij gehaald, dat is zeker.”
C.B.J.F. Berlo
CEO ATAG Verwarming Nederland B.V.
Uit de bovenstaande quote blijkt dat ATAG Verwarming Nederland B.V. meerdere
motieven had om als hoofdsponsor op het shirt van De Graafschap te prijken, en dat
het bedrijf de gestelde (marketing)doelen ruimschoots heeft behaald. Dit geeft
goed aan dat een shirtsponsorschap bij De Graafschap veel voor u kan betekenen om
uw (marketing)doelen te realiseren. Denk bij deze doelen aan exposure,
naamsbekendheid, profilering, positionering, relatiebeheer, motivatie personeel,
sales, en databasemarketing.
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Graag staan wij u bij met het vinden van de juiste marketingpropositie van een
shirtsponsorschap omtrent exposure, profilering, positionering, relatiebeheer, en
databasemarketing.

€ 75.000,-

€ 50.000,-

€ 15.000,voor- en achterzijde
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Mediabereik
De Graafschap is een sterk en welbekend voetbalmerk, en heeft daardoor een enorm
mediabereik. Een groot mediabereik versterkt de marketingpropositie voor sponsoren
van De Graafschap. Aan de hand van enkele gegevens schetsen wij het mediabereik
van De Graafschap.

Jupiler League
De Jupiler League is de op één na grootste sportcompetitie van Nederland, met meer
dan 1.000.000 bezoekers per jaar. De Jupiler League krijgt veel media aandacht op
televisie, radio en in de gedrukte media, waardoor De Graafschap en haar sponsoren
vaak landelijke exposure genieten. Regionaal is het bereik nog vele malen groter via
de regionale omroep, kranten en andere media. Tijdens thuiswedstrijden van
De Graafschap in de Jupiler League is De Vijverberg volgepakt met een livepubliek
van ± 10.000 fans.

Social media
Sociale media hebben een ontzettend groot bereik. De website van De Graafschap
genereert meer dan 180.000 website views per maand. Alle social media
platformen waarop De Graafschap actief is worden druk bezocht door onze fans en
voetbal geïnteresseerden. Zie voor het bereik pagina 9.

Traditionele media
Buiten de genoemde media zijn er nog talloze andere media waarin De Graafschap
naar voren komt. Hierbij kunt u denken aan printmedia zoals kranten, dagbladen,
tijdschriften, en magazines.

Kijkcijfers TV
De onderstaande kijkcijfers hebben betrekking op de eerste seizoenshelft van seizoen
2016/2017 in de Jupiler League:
Fox Sports: Voetbal op vrijdag schakelkanaal | gemiddeld 42.000 kijkers
Veronica: Jupiler League samenvattingen | gemiddeld 173.667 kijkers
per speelronde
Fox Sports: De Graafschap live uitgezonden | De Graafschap werd in de eerste
seizoenshelft van het seizoen 2016/2017 maar liefst 7 keer live uitgezonden.
Het totaal aantal kijkers van deze live-uitzendingen was 502.060 kijkers

Kijkcijfers online
De online views van de samenvattingen en highlights gaan via de onderstaande
mediaplatformen:
Foxsports.nl + Fox Sports app
Nu.nl + Nu.nl app
Veronica.nl + Veronica app
Jupilerleague.nl + Jupiler League app
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Big data
In de wervelende wereld van sportsponsoring komt de focus steeds meer op big data
te liggen. Het is voor commerciële partijen zeer interessant om van grote groepen
consumenten te weten wie ze zijn, en wat hun karakteristieken zijn. Aan de hand van big
data kunnen gerichte marketing- en salescampagnes opgezet worden, waardoor het
resultaat optimaal is.

Database
Doordat big data steeds belangrijker wordt, zijn wij een samenwerking aangegaan
met onze partner in data capturing, Sports Alliance. Samen met Sports Alliance
hebben wij een supportersdatabase opgebouwd met:

42.500+ unieke supporters
20.000+ unieke supporters direct bereikbaar per mail
Lees- en actieconversie van 80%
Een groot voordeel is dat de supporters van De Graafschap zich verbonden voelen
met de club, waardoor zij overgaan tot interactie en transactie. Daardoor is het voor
ons relatief eenvoudig om data te verzamelen. Daarnaast opent de naam van de club
deuren, een mailing vanuit De Graafschap heeft een zeer hoge lees- en actieconversie
van wel 80%.

Mailing
De supportersdatabase van De Graafschap biedt u de mogelijkheid om alle
doelgroepen direct te bereiken, en een gerichte campagne op te zetten. Met het
mailing systeem van Sports Alliance kan bovendien een mailing/campagne goed
gemonitord worden, waardoor het eﬀect direct gemeten kan worden.
Om een datasamenwerking nóg meer resultaat op te laten leveren, zijn wij momenteel
bezig om de database significant te laten groeien.
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Big data
WiFi-connected

De Graafschap fan app

Vanaf seizoen 2017/2018 gaan wij WiFi introduceren op De Vijverberg. Met het WiFiconnected maken van het stadion nemen wij een voorschot op de legalisering van de
online-gambling markt. De online-gambling markt zal per 1 januari 2018 opengaan in
Nederland.

Vanaf seizoen 2017/2018 introduceren wij de De Graafschap fan app. Door middel van
de nieuwe interactieve fan app komen wij steeds meer te weten over onze supporters.

Een WiFi verbinding op De Vijverberg maakt het voor ons ook mogelijk om interactief
te zijn met onze supporters, om uiteindelijk te zorgen voor het vergaren van meer
data. De interactie zal plaatsvinden door middel van de fan applicatie voor supporters
van De Graafschap.

Onze doelstelling voor het seizoen 2017/2018 is om van ruim
150.000 supporters/personen het volgende te weten:
Geslacht
Leeftijd
Contactgegevens
Interesses
Koopgedrag
Aan de hand van deze data kunnen wij voor onze partners doelgerichte activaties en
mailings verzorgen. Met een lees- en actieconversie van ruim 80%, en de sympathie
van de supporters voor De Graafschap is het bereik maximaal.
Mocht u geïnteresseerd zijn in een samenwerking op basis van big data, dan zijn
samengestelde datarapporten beschikbaar op aanvraag.
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Breng uw merk tot leven!
Bedrijven en organisaties willen hun merk op een ludieke en originele manier onder de aandacht brengen, een zeer
herkenbare trend in de sportsponsoring. Uiteraard kunnen wij u helpen om uw merk tot leven te brengen.

Activaties
De Graafschap en haar spelers kunnen voor u een mooie tool zijn om uw merk tot leven te brengen onder uw
doelgroep. Door middel van activaties kan De Graafschap u zo goed mogelijk helpen om uw merk/bedrijf op de
kaart te zetten.
De afbeeldingen op deze pagina’s tonen diverse activaties met onder andere:
DAGO Autogroep/Škoda:

Per seizoen 2017/2018 mobiliteitspartner van De Graafschap. DAGO Autogroep wil zorgen voor een grotere
naamsbekendheid voor het merk Škoda in de Achterhoek.

Jack’s Casino Doetinchem: Jack’s Casino Doetinchem wil zorgen voor grotere naamsbekendheid in de regio en meer traﬃc naar het
casino door acties op te zetten tijdens wedstrijddagen.
Media Markt Doetinchem:

Media Markt Doetinchem wilde zorgen voor veel aandacht tijdens de opening van Media Markt Doetinchem.
Met de aanwezigheid van de De Graafschap selectie verkreeg de winkel die extra aandacht.

Only for Men:

Only for Men wil een grotere naamsbekendheid in de regio creëren door oﬃciële kledingpartner van
De Graafschap te zijn, en door ieder jaar diverse activaties op te zetten zoals een modeshow met de selectie.

Doel
Achter elke activatie zit een doel. Als u een duidelijk doel voor ogen
heeft dan kunnen wij u helpen door met u mee te denken. De Graafschap
staat altijd open om u te helpen uw merk te promoten door middel van
een actie met de club.

“Wij zijn nu 3 jaar met succes Škoda dealer, maar de hele
Achterhoek weet dit nog lang niet. De Graafschap is voor ons
een prachtige mogelijkheid om binnen een redelijke termijn
de naamsbekendheid op niveau te brengen.”
Richard Smees
Directeur DAGO Autogroep

De samenwerking tussen DAGO Autogroep en De Graafschap is ook
met een duidelijk doel tot stand gekomen, getuige de quote van Richard
Smees, Directeur van DAGO Autogroep.
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Matchday arrangementen
Meemaken is beleven, en beleven is De Graafschap. Met een van de luxe wedstrijdarrangementen kunt u al uw zakelijke
relaties laten genieten van een culinaire avond/middag op De Vijverberg.

The way to the Game
Beleef nu een wedstrijd van De Superboeren zoals je hem nooit zult beleven. Met het ‘The way to the Game’ arrangement komt u
dichterbij dan ooit. Beleef de wedstrijd als een prof in de matchday dug-out, en ervaar de tactische voorbespreking van de technische staf.
6 plaatsen in de ‘The way to the Game’ dug-out
6 VIP-kaarten en een eigen tafel in de Rabobank Sponsor Lounge
(inclusief bittergarnituur)
6 De Graafschap sjaals
Dineren voorafgaand aan de wedstrijd inclusief een persoonlijke
technische voorbespreking
Bijwonen van de persconferentie

Gesigneerd en ingelijst wedstrijdshirt
Veldfoto met The Man of the Match
Stand en banner in de Rabobank Sponsor Lounge
Flyeren in de Rabobank Sponsor Lounge
Social Media-aandacht
Uw bedrijfslogo op; social media, LED-boarding,
opstellingsformulier en het scorebord

Tarief: € 2.500,-

Wedstrijdsponsor
Word wedstrijdsponsor van De Graafschap en geniet van een exclusieve voetbalavond met 6 relaties en exposure voor uw bedrijf.
6 VIP-kaarten en een eigen tafel in de Rabobank Sponsor Lounge
(inclusief bittergarnituur)
6 De Graafschap sjaals
Dineren voorafgaand aan de wedstrijd inclusief een persoonlijke
technische voorbespreking
Gesigneerde aanvoerdersband in een luxe box

Veldfoto met The Man of the Match
Stand en banner in de Rabobank Sponsor Lounge
Flyeren in de Rabobank Sponsor Lounge
Uw bedrijfsnaam omgeroepen voorafgaand aan de wedstrijd
Uw bedrijfslogo op het opstellingsformulier en het scorebord

Tarief: € 1.000,-

Balsponsor 1e en/of 2e helft
Als balsponsor kunt u met 6 relaties een exclusieve voetbalavond tegemoet gaan waarbij uw bedrijf tevens exposure geniet.
6 VIP-kaarten en een eigen tafel in de
ETL Dales Business Club Lounge (inclusief bittergarnituur)
6 De Graafschap sjaals
Gesigneerde wedstrijdbal in een luxe box
Veldfoto met The Man of the Match

Stand en banner in de ETL Dales Business Club Lounge
Uw bedrijfsnaam omgeroepen tijdens ieder thuisdoelpunt
van De Graafschap
Uw bedrijfslogo op het opstellingsformulier en het scorebord

Tarief: € 500,*alle prijzen zijn exclusief BTW
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Matchday arrangementen
Smakelijk D’RAN
Met een van de D’RAN arrangementen beleeft u een heerlijke voetbalavond bij De Graafschap.

Doetinchemse avond

Ontvangst 1 uur voor de wedstrijd in uw eigen ruimte
Technische voorbespreking door iemand van De Graafschap
De wedstrijd bekijken vanaf luxe business seats
Wij serveren een broodje warm vlees
Consumpties voor de wedstrijd zijn inbegrepen

Achterhoekse avond

Ontvangst 1 uur voor de wedstrijd in uw eigen ruimte
Technische voorbespreking door iemand van De Graafschap
De wedstrijd bekijken vanaf luxe business seats
Een luxe diner in buﬀetvorm
Consumpties voor de wedstrijd zijn inbegrepen
Uw gasten krijgen een De Graafschap sjaal

Tarief: € 40,- per persoon

Tarief: € 50,- per persoon

Minimale deelname per arrangement 20 personen

Minimale deelname per arrangement 20 personen

Roodbergse avond

Ontvangst 1 uur voor de wedstrijd in uw eigen ruimte
Technische voorbespreking door iemand van De Graafschap
De wedstrijd bekijken vanaf luxe business seats
Wij serveren stokbroodjes en saté
Consumpties voor de wedstrijd zijn inbegrepen

Noaber avond

Ontvangst 1 uur voor de wedstrijd in uw eigen ruimte
Technische voorbespreking door iemand van De Graafschap
De wedstrijd bekijken vanaf luxe business seats
Een luxe diner in buﬀetvorm
Consumpties voor de wedstrijd zijn inbegrepen
Uw gasten krijgen een De Graafschap sjaal
Er zijn 10 parkeerkaarten (P2) voor uw gasten beschikbaar

Tarief: € 45,- per persoon
Minimale deelname per arrangement 20 personen

Tarief: € 55,- per persoon
Minimale deelname per arrangement 20 personen

*alle prijzen zijn exclusief BTW
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Meetings & events
De Vijverberg is sinds het ontstaan van de club in 1954 de thuisbasis van De Graafschap. De fraaie ligging aan de rand
van de stad Doetinchem en pal naast de bossen maakt stadion De Vijverberg ook buiten wedstrijddagen een unieke
locatie voor uiteenlopende evenementen.

Ruimtes
Rabobank Sponsor Lounge
ETL Dales Business Club Lounge
Bestuurskamer
Herman Schutte Lounge
Business Café

Spelers home
Persruimte

Zakelijk
Zakelijk kunt u bij De Vijverberg terecht voor alle mogelijk denkbare bijeenkomsten. Een ontbijt, lunch, of diner
met uitzicht op het veld? Een receptie tot 1.700 personen? De Graafschap heeft alle faciliteiten in huis om uw
ideale gastheer te zijn. Met catering op maat maakt u uw meeting of event helemaal af.

Particulier
Een feestje vieren wij maar al te graag bij De Graafschap. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om uw eigen
feest te vieren op De Vijverberg. Bruiloften, verjaardagen, of andere festiviteiten? Onze diverse ruimtes bieden
voor ieder gezelschap een passende oplossing met riante catering mogelijkheden.

Rondleidingen
Een uniek kijkje achter de schermen van De Graafschap is mogelijk tijdens een groepsrondleiding. Ervaar in
welke sferen de spelers van De Graafschap zich voor iedere thuiswedstrijd voorbereiden, en op welke manier de
technische staf het tactische wedstrijdplan opstelt. Koppel een rondleiding aan uw zakelijke event voor een
onvergetelijke ervaring.
Legio aan mogelijkheden voor unieke ervaringen op De Vijverberg. Graag denken wij met u mee om uw meeting
of event op maat samen te stellen. Alles is mogelijk, niets is te gek. Neem gerust eens contact op met
horeca@degraafschap.nl.
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Wi-j komt altied weer terug
De Graafschap zit diep verankerd in de Achterhoek. En als Trots van de Achterhoek is
iedereen die achter de club staat ervan overtuigd dat De Graafschap op het hoogste niveau
thuishoort, en daar weer zal terugkeren. Om dit te realiseren moeten wij samen alles
geven voor de club. Statistisch speelt De Graafschap minstens één van elke drie jaar in de
Eredivisie; dus zo bezien is het een kwestie van tijd totdat wij daar ook nu weer terugkeren.
Doordat wij inzetten op het versterken van de business mogelijkheden met de Business
Club app voor Business Club-leden & partners, proberen wij nóg meer business te
genereren binnen de Business Club. De Business Club app en de focus op big data hebben
als resultaat dat een samenwerking met De Graafschap interessanter wordt, en bovendien
minder afhankelijk is van de divisie waarin de club actief is.
Of het nou om business seats, exposure, of een datasamenwerking gaat, wij hopen dat u
na het doornemen van dit boek een meerwaarde heeft kunnen ontdekken in een
samenwerking met De Graafschap.
Als club willen wij graag SAMEND’RAN met onze zakelijke partners, om voor u een
meerwaarde te creëren door De Graafschap als platform te gebruiken. Zo hopen wij te
kunnen concurreren op het niveau waar De Graafschap thuishoort.
Uiteraard staat de commerciële afdeling graag voor u klaar om een oplossing of pakket
op maat samen te stellen.
Graag tot ziens bij De Graafschap, en vergeet niet;

Wi-j komt altied weer terug!
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COLOFON

2017© Betaald Voetbal De Graafschap
Realisatie
Profilers Communicatie, www.profilers.nl
i.s.m. Mindbite Visual Creatives, www.mindbite.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd
dan wel opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, openbaar gemaakt worden
door middel van druk, fotokopie, microfilm,
elektronische databestand of op welke andere
wijze dan ook, zonder toestemming van de uitgever.
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Betaald Voetbal De Graafschap B.V.
Afdeling Commercie
T. 0314 - 36 84 58
commercie@degraafschap.nl
www.degraafschap.nl

