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“EEN BRUISENDE BUSINESSCLUB  

WAAR BUSINESS EN PLEASURE  

OP ÉÉN STAAT. NIET ALLEEN TIJDENS 

DE THUISWEDSTRIJDEN,  

MAAR OOK EN VOORAL 

DAAR OMHEEN.”
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Yaron Navon | steleniszinloos.nl
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  Wedstrijden
Toegang tot alle reguliere competitie-
wedstrijden in de Keuken Kampioen 
Divisie.

  Parkeerkaart
Parkeerkaart voor P1 of P2.

  Diner
Optionele deelname aan het business-
club diner voorafgaand aan de 
wedstrijden. De kosten voor een 
drie-gangen diner (inclusief bijpassend 
wijnarrangement) bedragen €45,- 

  Media
Vermelding naam en logo op diverse 
on- en offline kanalen.

  Toegang
Toegang tot de SHARP Business 
Lounge.

  Businessclub app
Toegang tot de Businessclub app  
van Almere City FC.

 Netwerk
Almere City FC als verbindende factor 
tussen 140 toonaangevende  
bedrijven.

  Activiteiten
Mogelijkheid om (zelfs dagelijks) deel 
te nemen aan diverse (sportieve)  
businessclub activiteiten.

 Almere & the City
Bijdrage ten gunste van Almere & the 
City; het platform voor een nog leuker, 
slimmer en gezonder Almere.

 Business seats
Eigen Business Seats op het Business 
Terras van het Yanmar Stadion.

  Consumpties
Inclusief dranken uit het Hollandse 
drankenarrangement voor, tijdens en 
na alle reguliere thuiswedstrijden in de 
Keuken Kampioen Divisie.

  In-seat hospitality
Diverse dranken en snacks,  
uitgeserveerd tijdens de wedstrijd.

BUSINESSCLUB LIDMAATSCHAP
Vanaf € 3000,- 
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FLEX BUSINESS LIDMAATSCHAP
Vanaf € 3000,-  

  In-seat hospitality
Diverse dranken en snacks,  
uitgeserveerd tijdens de wedstrijd.

 19 Credits voor het  
  Business Terras

Te gebruiken tijdens alle reguliere 
thuiswedstrijden in de Keuken 
Kampioen Divisie, op basis van 
beschikbaarheid.

   Parkeerkaart
Parkeerkaart voor P1 of P2

  Diner
Optionele deelname aan het business-
club diner voorafgaand aan de 
wedstrijden. De kosten voor een 
drie-gangen diner (inclusief bijpassend 
wijnarrangement) bedragen €45,-.

  Media
Vermelding naam en logo op diverse 
on- en offline kanalen.

  Toegang
Toegang tot de SHARP Business 
Lounge.

  Businessclub app
Toegang tot de Businessclub app  
van Almere City FC.

 Netwerk
Almere City FC als verbindende factor 
tussen 140 toonaangevende  
bedrijven.

 Activiteiten
Mogelijkheid om (zelfs dagelijks) 
 deel te nemen aan diverse (sportieve)  
businessclub activiteiten.

  Consumpties
Inclusief dranken uit het Hollandse 
drankenarrangement voor, tijdens en 
na alle reguliere thuiswedstrijden in de 
Keuken Kampioen Divisie.

 Almere voor Almere
Bijdrage ten gunste van Almere & the 
City; het platform voor een nog leuker, 
slimmer en gezonder Almere.
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Creëer ‘top of mind’ awareness middels de juis-
te exposure in het verbouwde Yanmar Stadion!

Het Yanmar stadion biedt verschillende reclame-
posities, met ieder zijn eigen voordelen. Zo  
beschikt Almere City FC over LED-boarding,  
waarbij het mogelijk is om geanimeerd uw  
bedrijfsnaam, een commerciële actie of een  
pay-off te communiceren. De LED-boarding is 
zichtbaar op alle TV-registraties. Naast de  
zichtbaarheid richting het stadionpubliek is er  

dus sprake van landelijke zichtbaarheid tijdens de 
live-registraties van FOX Sports, de samen- 
vattingen en overige registraties.

Op zoek naar nog meer zekerheid qua exposure? 
De cam-carpets, in 3D geprinte doeken, vallen 
enorm op omdat deze vanuit de hoofdcamera 
zichtbaar zijn op de beste positie van het veld: 
naast het doel. Dat betekent een enorme  
attentiewaarde bij alle actie rondom het doel  
tijdens alle (live) registraties!

Meer van je bedrijf laten zien dan een pay-off? 
Door te adverteren op de videowall heb je de  
mogelijkheid om in een commercial van maar 
liefst 30 seconden met beeld en geluid te  
communiceren richting het stadionpubliek.
 
Nieuwsgierig naar alle mogelijkheden in en om het 
Yanmar Stadion? Bekijk dan de tarievenkaart op 
pagina 7.

LED Boarding Videowall Cam-Carpet

STADIONEXPOSURE

300.000+ 
mensen kijken de samenvatting (TV/Online)

4.500 
stadionbezoekers 

100.000+ 
mensen kijken de livewedstrijden;
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VOOR MEER  

INFORMATIE OVER

DE ACTIVITEITEN 

CHECK DE  

BUSINESSCLUBAPP! 

Naast de thuiswedstrijden organiseert Almere City 
FC wekelijks activiteiten voor de businessclubleden, 
waarbij plezier en zakendoen continu door elkaar  
lopen. Dit vertaalt zich onder meer  in de dagelijkse 
sportactiviteiten, waarbij sportieve en zakelijke doel-
stellingen samenkomen. Niet in de avonden, maar 
specifiek gericht op de ondernemer en dus juist voor 
de werkdag uit. Leuk, functioneel en een krachtige 
manier om andere businessclubleden te leren  
kennen buiten de wedstrijddagen om.

Aanvullend organiseert Almere City FC één keer per 
maand een evenement voor de businessclubleden. 
Gezien de omstandigheden en het feit dat de  
coronamaatregelen ieder moment (regionaal)  
kunnen veranderen, kiezen we ervoor om geen alles 
omvattende activiteitenkalender te communiceren. 
Uiterlijk een maand van te voren maken wij via de 
Businessclub app en mail het programma van de 
daaropvolgende maand bekend.  

Spinning Business 
maandagochtend 07:30-08:30 uur 

@ ProActief

Running Business 
dinsdagochtend 07:30-08:30 uur 

@ Almere City FC

Workout Business 
dinsdagochtend 07:30-08:30 uur 

@ Almere City FC

Smashing Business 
woensdagochtend 08:00-09:00 uur 

@ Club Pellikaan

Scoring Business 
donderdagochtend 07:30-08:30 uur 

@ Almere City FC

Boxing Business 
vrijdagochtend 08:00-09:00 uur

 @ FightMasters

BUSINESSCLUB ACTIVITEITEN
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TARIEVENOVERZICHT
Businessclub lidmaatschap

Businessclub lidmaatschap (1 seat)  € 3.000 

Flex businessclub lidmaatschap (19 credits)  € 3.000 

Businessclub lidmaatschap (2 seats)  € 5.500 

Extra business seat  € 1.500 

Exposure

Goal carpets  € 5.000 

Stadionboarding

ON-TV / Highboards  € 3.500 

ON-TV  € 2.000 

OFF-TV  € 1.500 

Goal boarding  € 3.000 

LED boarding

1 minuut (19 thuiswedstrijden)  € 3.000 

1 minuut per wedstrijd (losse wedstrijd)  € 250 

Academy boarding  € 500 

Sleevebanners toegangspoorten  € 2.000 

Parkeerplaats  € 1.000 

Exposure videowall (wedstrijddag)

Commercial  € 3.000 

Advertentie  € 1.500 

Man of the Match  € 3.500 

Official Time Keeper  € 2.500 

Tussenstanden  € 2.500 

Doelpuntenmakers  € 2.500 

Wissels  € 2.500 

Exposure vervolg

Exposure videowall (wedstrijddag)

Blessuretijd € 2.000

Blessurebehandelingen  € 2.000 

Gele/Rode kaarten  € 2.000 

Banner  € 1.000 

Overige items

Naamgever stadion  Op aanvraag 

Naamgever business lounge  Op aanvraag 

Shirtsponsor Op aanvraag

Project sponsoring Almere & the City  € 5.000 

Bartafel (inclusief business seats)  € 500 

Wedstrijdsponsoring

Wedstrijdsponsor  € 1.500 

4 extra business seats  inclusief 

Extra business seat  € 25 

4 extra businessclub diners  inclusief 

Extra Businessclub diner  € 45 

Bartafel  inclusief 

Extra bartafel  € 500 

Opkomst LED boarding  inclusief 

Aanvullende LED boarding (per minuut)  € 150 

4 parkeerkaarten  inclusief 

Naamsvermelding op narrowcasting  inclusief 

Foto op het veld met de Man of the Match  inclusief 

Gesigneerd + ingelijst wedstrijdshirt  inclusief 
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Robin Sluijter | SenS Online Solutions

“EEN WAARDEVOL, LAAGDREMPELIG 

NETWERK WAAR VRIENDSCHAPPEN 

ONTSTAAN EN BUSINESS ELKAAR 

GEGUND WORDT.”

“EEN WAARDEVOL, LAAGDREMPELIG 

NETWERK WAAR VRIENDSCHAPPEN 

ONTSTAAN EN BUSINESS ELKAAR 

GEGUND WORDT.”
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  Businesswall
De mogelijkheid tot het delen van 
successen, initiatieven en  
samenwerkingen.

   
Een product- en dienstenoverzicht.

  Nieuws
Club gerelateerd (businessclub)
nieuws.

  
Alle businessclub activiteiten in een 
helder overzicht. Meld je aan, plaats 
de activiteit direct in je agenda en 
bekijk reeds aangemelde  
businessclubleden.

  
Organiseer je zelf een activiteit en wil 
je hier de businessclubleden voor 
uitnodigen? Plaats deze dan in de 
businessclub app.

  Smoelenboek
Een overzicht van alle contactperso-
nen, inclusief contactgegevens.

 Businessclubleden
Een overzicht van alle  
businessclubleden.

  City Inside
Een kijkje in de keuken: een  
wekelijkse blog van verschillende 
collega’s.

  Wedstrijden
Bestel extra tickets, reserveer voor het 
businessclub diner, geef aanvullende 
informatie door en plaats wedstrijden 
direct in je agenda.

Businessclub  
catalogus

Businessclub  
activiteiten

Sponsor  
activiteiten

BUSINESSCLUB APP
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ALMERECITY.NL


