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VOORWOORD
Met de gedenkwaardige promotie in mei 2018 werd de wederopstanding van Fortuna Sittard op grootse wijze bekroond
én gevierd. Wat volgde was een rentreejaar vol spektakel, passie en memorabele voetbalflitsen. Uitmondend in een nieuw
jaar vol uitdagingen en de volgende stap richting sportieve stabiliteit.
Om die stabiliteit te kunnen realiseren is het bedrijfsleven voor Fortuna Sittard van cruciaal belang. En het is geweldig te
constateren dat we de laatste jaren een significante groei op commercieel gebied hebben doorgemaakt. Die lijn willen
wij doortrekken want bij Fortuna Sittard zijn voetbal en business naadloos met elkaar verweven. Alle members van ons
omvangrijke zakelijke netwerk verzorgen, ontzorgen, uitdagen en positief verrassen is ons voornaamste doel. Telkens weer.
In plaats van een tribuneplek bij een voetbalwedstrijd, bieden we bij Fortuna Sittard een unieke ervaring en een bijzonder
gevoel van saamhorigheid. Dat zult u ook zien in deze brochure en de uitleg die daarmee gepaard gaat.
Met u als member gaat niet alleen de club vooruit, maar ook uw bedrijf.
Bij Fortuna Sittard gaan we altijd #SamenNaoVeure
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INLEIDING
Fortuna Sittard is dé betaald voetbalorganisatie in Zuid-Limburg huizend in het Fortuna Sittard Stadion in SittardGeleen. De club ontstond in 1968 uit een fusie tussen twee roemruchte clubs: het Sittardia van coryfee Willy
Dullens en het sterrenensemble van Fortuna ’54. Dankzij voorganger Fortuna ’54 mag Fortuna Sittard zich zelfs
’s lands allereerste profclub noemen. Vele grote namen speelden in het verleden voor Fortuna Sittard en diens
voorgangers, zoals Frans de Munck, Cor van der Hart, Bram Appel, Peter Benen, Faas Wilkens en Willy Dullens.
In een recenter verleden bracht de befaamde Sittardse jeugdopleiding grote namen voort als Mark van Bommel,
Kevin Hofland, Fernando Ricksen, Mister Fortuna René Maessen en Perr Schuurs. Ook beginnend trainer en latere
bondscoach Bert van Markwijk maakt deel uit van onze rijke clubhistorie.
ERELIJST
• Winst KNVB Beker in 1957 en 1964
• Kampioen Eerste Divisie in 1995
• Promotie Eredivisie in 1982 en 2018
HEDEN
De laatste jaren heeft de club enorme stappen gemaakt op sportief én commercieel gebied. En dat is te merken,
de club bruist als nooit tevoren. De club mag zich verheugen op de aandacht van meer dan 200 verschillende
bedrijven en organisaties. Samen vormen zij een van de grootste zakelijke netwerken in Limburg. Fortuna Sittard
speelt derhalve een belangrijke rol in het behalen van zakelijk succes voor zijn relaties. Alle reden dus om toe te
treden tot onze Business Club!
FEITEN
200+
1.000+
5.000+
150.000+
16.500+
15.000+
15.000+
26.000+
4.000.000

Sponsoren
Zakelijke bezoekers per wedstrijd
Seizoenkaarthouders
Jaarlijks aantal bezoekers
Volgers op Twitter
Likes op Facebook
Volgers op Instagram
Supporters in database
Live TV kijkers

PREMIUM MEMBERSHIP

V.A.

€2.468,-

Met het Premium Membership profiteert u optimaal van de zakelijke netwerkmogelijkheden die Fortuna Sittard
u biedt. U ziet de wedstrijden vanaf de ‘best seats in the house’ en geniet elke wedstrijd van hospitality van het
hoogste niveau. Verder bent u als Premium Member verzekerd van toegang tot diverse netwerkactiviteiten en
bieden we u het optimale platform om zakelijke partners in een exclusieve omgeving te ontmoeten.
Kortom, voetbal en zakendoen op het hoogste niveau.
INBEGREPEN
• Beste centrale seats op de hoofdtribune gedurende alle competitiewedstrijden
in het Fortuna Sittard Stadion (Beker en Play-offs niet inbegrepen)
• Toegang tot Premium Hospitality inclusief drank, luxe borrelhapjes en/of buffet
• Gratis parkeren in onze parkeergarage (v.a. twee memberships)
• Toegang tot de Fortuna Sittard business app
• Gratis toegang tot 4 netwerk events:
−− Seizoensopening
−− Nieuwjaarsreceptie
−− Uitwedstrijd incl. busreis
−− Seizoensafsluiting met BBQ
• Gratis toegang tot 3 extra zakelijke events:
−− Bedrijfsbezoek
−− Inspiratie avond in het stadion
−− Exclusief event
• Korting op extra flexkaarten
TARIEVEN
1 membership
2 memberships
3 memberships
4 memberships
5 memberships
> 5 memberships

€3.084,€2.930,- per membership
€2.776,- per membership
€2.622,- per membership
€2.468,- per membership
Op aanvraag

Alle tarieven zijn exclusief btw. Voor meer informatie neem contact op met commercie@fortunasittard.nl

EXPERIENCE MEMBERSHIP

V.A.

€1.943,-

Met het Experience Membership beleeft u bij Fortuna Sittard het voetbal als nooit tevoren. We hebben de beste
stoelen voor u gereserveerd, direct achter de coach, boven op het veld. Dichter bij de actie kunt u niet komen!
Daarnaast geniet u elke wedstrijd van hapjes en drankjes in de business ruimte en organiseren we gedurende het
seizoen, speciaal voor u, een unieke voetbalervaring.
Kortom, de ultieme experience!
INBEGREPEN
• Centrale seats achter de coaches, dicht op het veld, gedurende alle competitiewedstrijden
in het Fortuna Sittard Stadion (Beker en Play-offs niet inbegrepen)
• Toegang tot Experience Hospitality inclusief drank, luxe borrelhapjes en/of buffet
• Gratis parkeren in onze parkeergarage (v.a. twee memberships)
• Toegang tot de Fortuna Sittard business app
• Gratis toegang tot 4 netwerk events:
−− Seizoensopening
−− Nieuwjaarsreceptie
−− Uitwedstrijd incl. busreis
−− Seizoensafsluiting met BBQ
• Gratis toegang tot 1 extra Experience dag
−− Bezoek training inclusief lunch, tactische uitleg en demonstratie technische staf/spelers
en presentatie bestuurlijk gedeelte
• Korting op extra flexkaarten
TARIEVEN
1 membership
2 memberships
3 memberships
4 memberships
5 memberships
> 5 memberships

€2.428,€2.307,- per membership
€2.185,- per membership
€2.064,- per membership
€1.943,- per membership
Op aanvraag

Alle tarieven zijn exclusief btw. Voor meer informatie neem contact op met commercie@fortunasittard.nl

BUSINESS MEMBERSHIP

V.A.

€945,-

Met het Business Membership beleeft u Fortuna Sittard vanaf de zakelijke tribune. U heeft voor, tijdens en na
de wedstrijd toegang tot de business club. Verder wordt u uitgenodigd voor diverse zakelijke evenementen van
Fortuna Sittard om gedurende het seizoen te bouwen aan uw zakelijke netwerk.
Kortom, voetbal, gezelligheid en netwerken in een comfortabele setting!
INBEGREPEN
• Business seats op de hoofdtribune (BS1, BS2 of BS7) gedurende alle competitiewedstrijden
in het Fortuna Sittard Stadion (Beker en Play-offs niet inbegrepen)
• Toegang tot de business ruimte inclusief twee drankjes en hapjes
• Toegang tot de Fortuna Sittard business app
• Gratis toegang tot 2 netwerk events
−− Nieuwjaarsreceptie
−− Seizoensafsluiting met BBQ
• Uitnodigingen met korting voor de zakelijke en overige evenementen van Fortuna Sittard
• Korting op extra flexkaarten
BS1
1 membership
2 memberships
3 memberships
4 memberships
5 memberships
> 5 memberships

€1.181,€1.122,- per membership
€1.063,- per membership
€1.004,- per membership
€945,- per membership
Op aanvraag

BS2 EN BS7
1 membership
2 memberships
3 memberships
4 memberships
5 memberships
> 5 memberships

€1.350,€1.283,- per membership
€1.215,- per membership
€1.148,- per membership
€1.080,- per membership
Op aanvraag

Alle tarieven zijn exclusief btw. Voor meer informatie neem contact op met commercie@fortunasittard.nl

SKYBOX

PRIJS OP AANVRAAG

Het Fortuna Sittard Stadion beschikt over luxe hospitality ruimtes met het best mogelijke zicht op het veld. Een
skybox is bij uitstek het product voor partijen die relatiebeheer als hoogste prioriteit beschouwen. De skyboxen zijn
er in verschillende afmetingen en kunnen volledig naar wens worden ingericht. Ook op niet-wedstrijddagen kunt u
gebruik maken van uw eigen skybox voor bijvoorbeeld een vergadering, presentatie of een andere activiteit.
INBEGREPEN
• Toegang gedurende alle competitiewedstrijden in het Fortuna Sittard Stadion
(Beker en Play-offs niet inbegrepen)
• Exclusieve ruimte die volledig naar eigen wens in te richten is
• 10 of 12 luxe seats (afhankelijk van grootte skybox)
• Totale capaciteit minimaal 25 personen
• Gratis toegang tot 4 netwerk events:
−− Seizoensopening
−− Nieuwjaarsreceptie
−− Uitwedstrijd incl. busreis
−− Seizoensafsluiting met BBQ
• Gratis toegang tot 3 extra zakelijke events:
−− Bedrijfsbezoek
−− Inspiratie avond in het stadion
−− Exclusief event
• Korting op extra flex-kaarten
YOUNG BUSINESS CLUB
De Young Business Club is een skybox waarin jonge professionals en ondernemers uit verschillende vakgebieden
bij elkaar komen om in een informele omgeving te netwerken.
Vraag via commercie@fortunasittard.nl naar de mogelijkheden.
SKYBOX 54
Het Skybox 54-model is uniek binnen de Fortuna Sittard Business Club. Wilt u wekelijks genieten van een top
level skybox met meer dan 100 zakelijke relaties? Dan is een Skybox 54-membership met all inclusive hospitality
voorzieningen voor u het ideale concept! Memberships zijn beschikbaar v.a. €4.450,-

Alle tarieven zijn exclusief btw. Voor meer informatie neem contact op met commercie@fortunasittard.nl

STADION PLATTEGROND

INGANG
PARKEERGARAGE

Fortuna Sittard speelt haar thuiswedstrijden in het Fortuna
Sittard Stadion aan de Milaanstraat 120. Het stadion heeft
een prominente plek in de Sportzone Limburg. In het stadion
is plaats voor zo’n 12.000 toeschouwers (incl. uitvak).
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Om een indruk te krijgen van uw zitplaats vindt u hierbij een
stadionplattegrond.
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De business tribune telt 1.200 zitplaatsen voor zakelijke
gasten en is opgedeeld in verschillende BS en F-vakken. Vanuit
een uiterst comfortabele stoel bekijkt u alle thuiswedstrijden
in de Eredivisie. Afhankelijk van uw gekozen membership
heeft u recht een zitplaats en eventueel op één of meerdere
parkeerkaarten voor de garage gelegen in het stadion.
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EXPOSURE
Fortuna Sittard beschikt over tal van mogelijkheden om uw naamsbekendheid te vergroten of uw imago te
verbeteren. Fortuna Sittard brengt spanning, vermaak en spektakel en is daardoor een uniek platform om een
enorme grote groep mensen te bereiken. Naast de commerciële blootstelling aan de ruim 12.000 supporters in
het stadion, worden wedstrijden van Fortuna Sittard live en integraal uitgezonden en is er volop media-aandacht
op zowel regionaal als nationaal gebied. Uiteraard heeft Fortuna Sittard via de eigen clubkanalen een groot
digitaal achterland.
MOGELIJKHEDEN
LED boarding
1 minuut
2 minuten
ON TV hele ring
€10.000,€18.000,ON TV halve ring
€5.500,€10.000,			
			
			
			
			
			
			

Scorebord
Tijd
Opstelling
Doelpunt
Wissel
Hoekschop
Kaart
VAR-moment
Strafschop
Blessuretijd

€15.000,€10.000,€10.000,€10.000,€10.000,€5.000,€5.000,€5.000,€5.000,-

Vaste boarding			
ON TV veld
€10.000,-		
ON TV 1e ring
€7.500,-		
OFF TV 2e ring
€2.000,-		
OFF TV 2e ring (business tribune)
€1.250,-		

Esports
Voorzijde buik
Voorzijde borst
Mouwsponsor
Rugsponsor

€15.000,€7.500,€5.000,€5.000,-

TV Circuit
Horizontaal
Verticaal
Combinatie

€1.750,€1.250,€2.500,-

Diversen
Wedstrijdpartner
Aanvoerdersband

€2.000,€1.000,-

Alle tarieven zijn exclusief btw. Voor meer informatie neem contact op met commercie@fortunasittard.nl

BUSINESS SEGMENTATIE
Iedere Fortuna Sittard partner wordt gerangschikt op basis
van zijn of haar overeenkomst. Afhankelijk van de hoogte
van de overeenkomst komt de organisatie terecht in één van
de onderstaand beschreven segmenten.
DIAMOND BUSINESS PARTNER
• Logovermelding sponsorbord
• Logovermelding Fortuna Business app
• Logovermelding website Fortuna Sittard
• Presentatie via website en LinkedIn
• Gesigneerd wedstrijdshirt
• Digitale badge voor website
GOLD BUSINESS PARTNER
• Logovermelding sponsorbord
• Logovermelding Fortuna Business app
• Logovermelding website Fortuna Sittard
• Presentatie via website en LinkedIn
• Digitale badge voor website
BUSINESS PARTNER
• Vermelding sponsorbord
• Vermelding Fortuna Business app
• Vermelding website Fortuna Sittard

DIAMOND BUSINESS PARTNER

GOLD BUSINESS PARTNER

BUSINESS PARTNER

CONTACT

JIRY FUNKE
COMMERCIEEL MANAGER
jiry.funke@fortunasittard.nl
+31 6 127 71 871

LOEK WILLEMS
ACCOUNTMANAGER
loek.willems@fortunasittard.nl
+31 6 200 61 182

JESSE SMEDTS
ACCOUNTMANAGER
jesse.smedts@fortunasittard.nl
+31 6 159 00 353

MARK DROST
COMMERCIEEL ADVISEUR
mark.drost@fortunasittard.nl
+31 6 224 06 778
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