FCE Connect is de naam van de Businessclub van FC Eindhoven en heeft als doel
het optimaliseren van de onderlinge
contacten tussen de verschillende
leden en het versterken van de binding
met FC Eindhoven.
Een gezonde Businessclub valt of staat
met sterke, enthousiaste en actieve leden
die met elkaar de community bouwen. Het
vergroot concurrentie-vermogen en biedt
talrijke nieuwe kansen voor bedrijven.
De Businessclub Applicatie met o.a. een
smoelenboek en activiteitenkalender is een
nieuwe business tool, exclusief voor alle
business partners van FCE. Via deze tool
kunnen bedrijven op een laagdrempelige
manier met elkaar in contact komen.
Een lidmaatschap FCE Connect is inclusief:
• 	Naamsvermelding bij ingang Jupiler
Lounge;
• 	Naamsvermelding op de officiëlle
website van FC Eindhoven;
• 	Uitnodigingen voor hoogwaardige
netwerkactiviteiten;
• 	Bedrijfsprofiel op de businessclub
applicatie als member van FCE Connect.
• 	Voorrang bij aanschaf extra (Jupiler
Lounge) kaarten voor relaties tegen
gereduceerd tarief (gemaximaliseerd);
• 	Het gebruik maken van de ‘makelaarsfunctie’ van het accountteam.
FCE Connect mag gerust de meest
doeltreffendste Businessclub uit de regio
worden genoemd. FCE Connect zorgt

continu voor de juiste gesprekspartner.
Uiteraard worden hiervoor de standaard
middelen ingezet door bijvoorbeeld het
organiseren van hoogwaardige netwerkactiviteiten, de publicatie van een
smoelenboek en het genereren
van exposure (het publiceren van
naamsvermeldingen/bedrijfslogo).
Maar FCE Connect doet meer: continu heeft
het accountteam van FC Eindhoven de
focus op het samenbrengen van bedrijven.
FCE Connect, met ruim 200 leden, kent een
hoog MKB-gehalte waar het nuttige (zakelijk
netwerk) met het aangename (typisch
Brabantse gezelligheid) wordt gecombineerd.
Het aantal leden is de laatste jaren niet voor
niets flink gegroeid. FC Eindhoven biedt een
ideaal platform om in een ontspannen en
aangename sfeer zakelijke contacten te
leggen en relaties te onderhouden. Dit
gebeurt niet alleen bij de thuiswedstrijden,
maar ook bij netwerkactiviteiten.
Daarnaast geldt als succesfactor dat de
commerciële afdeling van FC Eindhoven
graag als intermediair optreedt tussen
de zakelijke relaties om zo de onderlinge
contacten te stimuleren.
Naast de netwerk- en hospitalitymogelijkheden biedt FC Eindhoven ook
verschillende exposure-mogelijkheden.
Bij het combineren van de netwerken exposure-mogelijkheden ontvangen
bedrijven ook een custom made pakket.

Middels deze brochure presenteren we onze diverse exposure-, hospitality- en netwerkmogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op met Rolf van den Boogaart
en kom ook netwerken aan de Aalsterweg!

MATCHDAY-ARRANGEMENT

FC Eindhoven biedt tal van mogelijkheden om naamsbekendheid te genereren voor uw bedrijf.
Met 220 meter LED-Boarding kan televisie kijkend Nederland niet meer om uw bedrijfsnaam heen.
Daarnaast zijn er ook tal van andere exposure en netwerkmogelijkheden en biedt FC Eindhoven ook goede
mogelijkheden om uw relaties bij een thuiswedstrijd extra te fêteren.

T.W.V. € 85,- p.p.

•	
Eén losse wedstrijdkaart toegang gevend tot de Jupiler Lounge en een business seat op
de hoofdtribune incl. deelname aan het pre-match diner

WEDSTRIJDBALSPONSOR

T.W.V. € 1.500,-

(50% van deze opbrengsten gaan naar FC Eindhoven Maatschappelijk)
• 	6 losse wedstrijdkaarten toegang gevend tot de business seats op de hoofdtribune
(incl. toegang tot de Jupiler Lounge)
• 6 pre-match diners incl. drank
• 	 50 consumptiebonnen
• Gereserveerde statafel in de Jupiler Lounge
• 60 seconden (hele ring) LED-boarding
• Vermelding op het intern tv-circuit als wedstrijdbalsponsor
• Overhandiging van de wedstrijdbal na de wedstrijd in de Jupiler Lounge
OPTIONEEL: aftermovie van het wedstrijdbalsponsorschap

+ € 750,-

VASTE BOARDING:
• Reclamebord rondom het hoofdveld aan de bovenring van de west-tribune (6m x 0,8m)
€ 1.095,• Reclamebord rondom het hoofdveld aan de bovenring van de zuid- of oost-tribune (6m x 0,8m) € 1.695,• Reclamebord rondom het hoofdveld aan de onderring van de lange zijde, dubbelzijdig (2x 5m) € 1.895,• Reclamebord rondom het hoofdveld in het verlengde van de LED-boarding (6m x 1m)
€ 2.500,LED-BOARDING:
• 60 seconden (hele ring van 220m) LED-boarding bij één thuiswedstrijd in de competitie
€ 250,- p/w
• 60 seconden (hele ring van 220m) LED-boarding bij alle thuiswedstrijden in de competitie
€ 3.950,*Alle tarieven bij exposure-uitingen zijn exclusief aanmaak- en/of animatiekosten.

T.W.V. € 950,-

(voor jonge professionals t/m 40 jaar)
• 	Toegang tot de Jupiler Lounge (businessclub) voor, tijdens en na alle thuiswedstrijden
in de competitie
• 	1 gereserveerde Business Seat op vak NOP voor alle competitiewedstrijden in
het Jan Louwers Stadion
• 4 netwerkactiviteiten met de Young Business Club
• Uitnodiging voor deelname aan 2 netwerkactiviteiten van FCE Connect
• Bedrijfsprofiel op de businessclub applicatie als member van de Young Business Club
• Logovermelding in de Young Business Club-corner
• Naamsvermelding op de officiële website van FC Eindhoven

T.W.V. € 2.250,-

• 	20 losse wedstrijdkaarten op aanvraag toegang gevend tot de business seats op vak NOP
(incl. toegang tot de Jupiler Lounge)
• Naamsvermelding bij de ingang van de Jupiler Lounge
• Naamsvermelding op de officiële website van FC Eindhoven
• Uitnodigingen voor diverse netwerkactiviteiten
• Gebruik van de intermediair-functie van het accountteam
• Bedrijfsprofiel op de businessclub applicatie als member van FCE Connect
• Voorrang bij aanschaf extra wedstrijdkaarten tegen gereduceerd tarief (gemaximaliseerd)

FCE CONNECT-MEMBERSHIP

EXPOSURE VIA BOARDING IN HET STADION*

MEMBERSHIP YOUNG BUSINESS CLUB

FCE CONNECT-MEMBERSHIP FLEX

T.W.V. € 3.995,-

• 	Toegang tot de Jupiler Lounge (businessclub) voor, tijdens en na alle thuiswedstrijden
in de competitie
• 	2 gereserveerde Business Seats op vak NOP voor alle competitiewedstrijden
in het Jan Louwers Stadion
• Naamsvermelding bij de ingang van de Jupiler Lounge
• Naamsvermelding op de officiële website van FC Eindhoven
• Uitnodigingen voor diverse netwerkactiviteiten
• Gebruik van de intermediair-functie van het accountteam
• Bedrijfsprofiel op de businessclub applicatie als member van FCE Connect
• Voorrang bij aanschaf extra wedstrijdkaarten tegen gereduceerd tarief (gemaximaliseerd)

FCE CONNECT-MEMBERSHIP PLUS

T.W.V. € 5.250,-

• Volledige FCE Connect faciliteiten
• 	4 gereserveerde Business Seats op vak NOP of 2 gereserveerde Business Seats op
de hoofdtribune voor alle competitiewedstrijden in het Jan Louwers Stadion

FCE CONNECT PREMIUM

T.W.V. € 7.650,-

• Volledige FCE Connect faciliteiten
• 	4 gereserveerde Business Seats op de hoofdtribune voor alle competitiewedstrijden
in het Jan Louwers Stadion
• 	30 seconden (hele ring van 220 meter) LED-Boarding voor alle thuiswedstrijden in de competitie
• Custom-made exposure of hospitality-pakket

Rolf van den Boogaart
rvdboogaart@fc-eindhoven.nl / 06 427 899 84

FCE CONNECT SUPERIOR

T.W.V. € 10.500,-

• Volledige FCE Connect faciliteiten
• 	4 gereserveerde Business Seats op de hoofdtribune voor alle competitiewedstrijden
in het Jan Louwers Stadion
• 	60 seconden (hele ring van 220 meter) LED-Boarding voor alle thuiswedstrijden in de competitie
• Advertentie op het interne tv-circuit
• 	75 vrijkaarten publiekstribune bij een thuiswedstrijd naar keuze voor bv. het eigen
personeel of een goed doel via FC Eindhoven Maatschappelijk
• Custom-made exposure of hospitality-pakket

FCE CONNECT EXCELLENT

T.W.V. € 15.000,-

• Volledige FCE Connect faciliteiten
• 	6 gereserveerde Business Seats op de hoofdtribune voor alle competitiewedstrijden
in het Jan Louwers Stadion
• 	90 seconden (hele ring van 220 meter) LED-Boarding voor alle thuiswedstrijden in de competitie
• Advertentie op het interne tv-circuit
• 	100 vrijkaarten publiekstribune bij een thuiswedstrijd naar keuze voor bv. het
eigen personeel of een goed doel via FC Eindhoven Maatschappelijk
• 1x VIP parkeerkaart
• Exclusieve netwerkactiviteit
• Custom-made activatieprogramma (B2C of B2B)

EXECUTIVE PARTNER

T.W.V. € 20.000,-

• Volledige FCE Connect faciliteiten
• 	6 gereserveerde Business Seats op de hoofdtribune voor alle competitiewedstrijden
in het Jan Louwers Stadion
• 	2 gereserveerde Business Seats op de VIP-tribune
(incl. toegang tot de bestuurslounge 1909 met gratis drank en luxe hapjes)
• 	120 seconden (hele ring van 220 meter) LED-Boarding voor alle thuiswedstrijden in de competitie
• Advertentie op het interne tv-circuit
• 	125 vrijkaarten publiekstribune bij een thuiswedstrijd naar keuze voor bv. het eigen personeel of
een goed doel via FC Eindhoven Maatschappelijk
• 2x VIP parkeerkaart
• Exclusieve netwerkactiviteit
• Custom-made activatieprogramma (B2C of B2B)

CUSTOM-MADE EXPOSURE & HOSPITALITY MOGELIJKHEDEN
•
•
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•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
•
•

Advertentie op het interne tv-circuit
Advertentie op de businessclub applicatie
Advertentie op de media mirrors op het sanitair
Animatie op de media hologram bij de ingang van de Jupiler Lounge
Exposure via de social mediakanalen (B2C of B2B)
Exposure via het videoscherm in het stadion
Pre-match diners
Voordelige tarieven inzake accommodatiehuur (Jupiler Lounge, kunstgrasveld)
Gereserveerde tafel bij het jaarlijkse gala van FC Eindhoven
Stadionexposure / vaste boarding
Artikel via de zakelijke nieuwsbrief en/of businessclub applicatie
Exposure mogelijkheden via de FCE Randstad Academy (’t muurtje)
Advertentie in het presentatie-/clubmagazine
Activatieprogramma B2C of B2B (vanaf executive partner)
Voetbalclinics (vanaf executive partner)
Shirtreclame
Inzet spelers/technische staf voor pr-activiteiten (vanaf executive partner)

