MENUKAART - N.E.C. NIJMEGEN
SEIZOEN 2019-2020

BUSINESS HOSPITALITY
Seats op de Computron Business Tribune met toegang Jupiler Lounge*
Seat Zwart:		

€ 3.755,- (2e seat v.a. € 3.305,-)

Seat Groen:		

€ 3.280,- (2e seat v.a. € 2.830,-)

Seat Rood:		

€ 2.955,- (2e seat v.a. € 2.505,-)

* 1e seat is inclusief OSRN-lidmaatschap
* 2- en 3-jarige korting (respectievelijk € 150,- en € 300,- per seat per seizoen)
* De seats Zwart, Groen en Rood zijn inclusief horeca (eten + drinken)

Seats en logekaarten per wedstrijd
Hoog:			Lid		

Niet-lid

Loge

Excelsior, Go Ahead Eagles, De Graafschap, NAC, Roda JC			 € 100,-		

€ 125,-

€ 70,-

€ 100,-

€ 55,-

€ 75,-

€ 40,-

Midden:
Almere City, SC Cambuur, FC Den Bosch, FC Dordrecht,
FC Eindhoven, Helmond Sport, MVV, Telstar, Top Oss, FC Volendam			 € 80,-		
Laag:
Jong Ajax, Jong AZ, Jong PSV, Jong FC Utrecht			 € 60,-		
Seats ER met toegang Bikkels*
Seat ER voor een volledig seizoen		

€ 875,-

Seat ER per wedstrijd		

€ 60,-

* 2- en 3-jarige korting (respectievelijk € 75,- en € 150,- per seat per seizoen)
* Inclusief toegang Bikkels, naamsvermelding, 2 OSRN-events per seizoen, parkeerkaart P4

ING Executive Lounge
Luxe seat (incl. toegang)

€ 5.000,-

Toegang (excl. seat)

€ 2.500,-

Logeboxen*
10 zit-, 10 staanplaatsen

€ 50.000,-

12 zit-, 12 staanplaatsen

€ 60.000,-

Logekaart los € 70,* 2- en 3-jarige korting (respectievelijk € 2.000,- en € 4.000,- per seizoen)
Alle bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud.

Overig
Parkeerkaart P1 (o.b.v. beschikbaarheid)

€ 300,-

Parkeerkaart P2 (o.b.v. beschikbaarheid)

€ 175,-

WEDSTRIJDARRANGEMENTEN
Informeer naar de mogelijkheden voor een arrangement op maat voor uw relaties en/of medewerkers.

Weer
trekken wij
ten strijde.

MENUKAART - N.E.C. NIJMEGEN
SEIZOEN 2019-2020

EXPOSURE*
Stadionexposure
LED-boarding per minuut per seizoen - volledige ring

€ 7.500,-

LED-boarding per minuut per wedstrijd - volledige ring

€

LED-wall per minuut per seizoen

€ 2.250,-

500,-

LED-wall per minuut per wedstrijd

€

Intern TV-circuit per commercial

€ 1.250,-

200,-

Backdrops (1 rij)

€ 12.500,-

Dakrandboarding (6 meter)

€ 1.500,-

2e ring dakrand boarding (6 meter)

€ 1.250,-

Fix boarding (15 meter)

€ 7.500,-

High boarding (12 meter)

€ 7.500,-

MARKETING
VIP Dug-out
Volledig seizoen (incl. exposure, 10 plaatsen)

€ 15.000,-

Per wedstrijd

€

1.000,-

Media
Advertentie Strijdplan (1/2 pagina) per seizoen

€ 1.250,-

Advertentie Strijdplan (1/1 pagina) per seizoen

€ 2.250,-

N.E.C. Courant

op aanvraag

Sociale media campagne

op aanvraag

OSRN App
Banner-positie voor een maand

€

Banner-positie voor een jaar

€ 2.500,-

250,-

Wedstrijd in the spotlight

€ 2.000,-

Aanvoerdersband

€

500,-

* Exclusief productiekosten

BUSINESS DEVELOPMENT
Bij partnerships vanaf 25.000 euro is het mogelijk dat we een business developmentplan op maat ontwikkelen. We richten een salesfunnel in en bezoeken samen met u
een geselecteerd aantal prospects, maar het is ook mogelijk om specifieke activaties te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan uw businessdoelstellingen.

N.E.C. MAATSCHAPPELIJK
Vriend van N.E.C. Maatschappelijk
Supplier N.E.C. Maatschappelijk
Partner N.E.C. Maatschappelijk		

€ 2.500,€ 10.000,v.a. € 25.000,-

Neem voor meer informatie contact op via e-mail: maatschappelijk@nec-nijmegen.nl of telefonisch via: 024-3590319

MEDEWERKERSTEVREDENHEID/RECRUITMENT
We beschikken over een uniek platform dat uw medewerkerstevredenheid van een extra impuls kan voorzien, maar ook om uw recruitment activiteiten extra kracht bij
te zetten. Denk aan een voetbalclinic, een kijkje achter de schermen op een wedstrijddag of de organisatie van een familiedag in De Goffert. Laat zien dat u één van de
meest aantrekkelijke werkgevers van de regio bent. Informeer naar de mogelijkheden voor uw organisatie.

Weer
trekken wij
ten strijde.

