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Bij de start van de Eredivisie Vrouwen in 2007 heeft ADO Den Haag
heel nadrukkelijk positie gekozen voor het vrouwenvoetbal. Vóór
de mogelijkheid om de snelst groeiende teamsport onder meisjes
in Nederland een plek te geven onder de ADO-paraplu van helden
als Aad Mansveld en Lex Schoenmaker, de club van strijd, passie en
Haagse bluf. Maar dan wel met een “female touch”.

KIES POSITIE!

Hieruit zijn de ADO Powervrouwen geboren. Zij stralen Haagse onverzettelijkheid uit
en zijn er in geslaagd zich een plaats te verwerven in de top van het Nederlands
Vrouwenvoetbal. ADO Den Haag Vrouwen kan in die periode inmiddels terugkijken
op een landskampioenschap en drie keer bekerwinst. Prestatief dus top! In het jaar
waarin er 10 jaar professioneel vrouwenvoetbal wordt gespeeld in Den Haag zal het
tegen ploegen als FC Twente, Ajax en PSV om het kampioenschap strijden. Het
Kyocera Stadion is daarbij de plek voor alle thuiswedstrijden.
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In 2014 koos ADO wederom positie door een team te starten dat moest gaan voorzien
in de opleiding en ontwikkeling van jonge talenten. Als opleiding voor het eerste team,
maar ook als plek om met gelijkgestemden de droom om professioneel voetbalster te
worden te verwezenlijken. Inmiddels is Jong ADO Den Haag Vrouwen twee keer
gepromoveerd (thans uitkomend in de Topklasse, het hoogste amateurniveau) en
stromen er jaarlijks drie tot vier talenten door.

En ook maatschappelijk kiezen de ADO Powervrouwen positie. Als geen ander
begrijpen zij dat ze een inspiratiebron kunnen zijn voor meiden en vrouwen om uit te
komen voor hun dromen en die ook te verwezenlijken. In clinics worden meiden
geïnspireerd het maximale uit hun mogelijkheden te halen en letterlijk en figuurlijk in
beweging te komen.

Kiest u ook positie?

Ontdek dan de mogelijkheden van het vrouwenvoetbal en de impact van sponsoring
bij deze specifieke doelgroep. Waar het nog gaat om de pure sport. Bloedfanatiek,
professioneel, maar zonder maniertjes. Waar de speelsters nog benaderbaar zijn. Ook
u kunt profiteren van het imago van de ADO Powervrouwen. In deze brochure leggen
we dat graag uit. Interesse? Neem contact op met cz@adovrouwen.nl of kijk op onze
website www.adovrouwen.nl/sponsoring.
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Het vrouwenvoetbal groeit niet alleen hard in aantallen actieve
speelsters, ook de passieve interesse van toeschouwers en media is
alleen maar groeiende. De WK play-off finale tussen Nederland en
Italië trok ruim 13.000 toeschouwers naar het Kyocera Stadion. In
Den Haag bezetten vele families met kinderen de tribunes en
maakten er een groot feest van. Het vrouwenvoetbal in Den Haag
waar ruim 20.000 meiden en vrouwen voetballen, biedt dan ook
fantastische mogelijkheden om deze doelgroep te bereiken.

EXPOSURE

De exposuremogelijkheden strekken zich uit van shirtsponsoring (voor- en
achterkant) tot logo-vermelding op de website en van adverteerder in het magazine
Powervrouwen tot naam-sponsor van de clinics en/of de zondagochtend voetbal- en
keepersacademie.

Natuurlijk krijgen sponsoren ook hun
plaats in onze communicatieve uitingen.
Die zijn allang niet meer alleen te vinden
op het briefpapier, maar ook op de
website en social media (Facebook,
Twitter, Instagram), waar ADO Den Haag
Vrouwen duizenden volgers en
belangstellenden heeft. Een sponsor kan
fantastisch meeliften op onze digitale
campagnes.

Daarnaast kunnen we in het stadion
gebruik maken van de twee enorme
videowalls om onze sponsoren in het
zonnetje te zetten.

Vrouwenvoetbal biedt u als ondernemer
een geweldig platform om uw merk uit te
dragen. Wij zullen er met u alles aan
doen om ook de activatie van uw product
en/of dienst tot een succes te maken.
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Als enige van de huidige Eredivisieclubs heeft ADO Den Haag
Vrouwen altijd haar thuiswedstrijden in het Kyocera Stadion
gespeeld. Daardoor zijn we in staat om onze partners en sponsoren
rondom de wedstrijden in dé Sky Lounge van het stadion (En Un
Momento d’ADO) in een optimale sfeer te ontvangen en te
voorzien van een hapje en drankje. Een ideale manier om in
contact te komen met andere partijen!

HOSPITALITY

De thuiswedstrijden worden gespeeld op vrijdagavond, dus een wedstrijd ‘meepikken’
betekent een gezellige afsluiting van de werkweek en de perfecte start van het
weekeinde. Vanaf anderhalf uur voor aanvang van de wedstrijd (19.30 uur) komen de
genodigden En Un Momento d’ADO binnen en beginnen met de borrel(praat). Vanaf
half zeven gaat ons telkens wisselende buffet open, waarna vanaf een luxe stoel
voorzien van terrasverwarming, kan worden genoten van hetgeen de voetballende
vrouwen op de mat leggen. Na afloop blijft iedereen gezellig hangen voor de
nabespreking en analyses en een ontmoeting met de speelsters.

Een perfecte plek om relaties mee naar toe te nemen of nieuwe relaties te
ontmoeten!
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ADO Den Haag Vrouwen neemt haar maatschappelijke rol serieus.
Zo heeft ze haar activiteiten op dit gebied ondergebracht in een
stichting die de Stichting Powervrouwen.nl heet. De agenda van de
Stichting Powervrouwen.nl wordt samengesteld in samenwerking
met lokale overheden, met als doel een gemeenschappelijk
maatschappelijk beleid, dat meiden en vrouwen inspireert om in
beweging te komen. De stichting wil via voetbal een impactvolle
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ambitieuze vrouwen, die
geloven in succes uit eigen kracht en zo vrouwen te leren hoe
talenten bewuster ingezet kunnen worden.
Ook zet de stichting zich in voor Fight for Cancer, het goede doel,
waaraan het zich heeft verbonden.

RESPONSIBILITY

Natuurlijk is het mogelijk ook uw bedrijf te verbinden aan de maatschappelijke
activiteiten van ADO Den Haag Vrouwen. Zo worden de speelsters veelvuldig gevraagd
mee te werken aan het geven van clinics, of om op scholen uit te leggen hoe belangrijk
en leuk het is om te sporten. ADO Den Haag Vrouwen heeft hierin een belangrijke
voorbeeldfunctie die ze met verve vertolkt. Deze activiteiten krijgen veel sympathie.
Uw dienst en/of product kan daarop meeliften door als naamgever op te treden van
clinics en/of de voetbal- en keepersacademie.
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PRIJZEN
Onze filosofie is dat sponsoring altijd maatwerk is. We willen dan
ook graag met u in gesprek komen om te ontdekken hoe we een
samenwerking kunnen aangaan, waarmee we een daadwerkelijke
win-win situatie kunnen bereiken. Toch snappen we ook dat het
handig is om een idee te hebben van de orde van grootte met
betrekking tot de kosten. Hieronder een overzicht.

Partners
Vanaf sponsorbedragen van € 7.500 krijgt een partij de status van partner.
Naast specifieke afspraken heeft een partner in elk geval recht op:
Exposure
• Vermelding op de videowalls in het stadion tijdens thuiswedstrijden
• Opname in de sponsorbalk die zichtbaar is op posters, briefpapier,

handtekeningenkaarten, programmaboekje, Powervrouwenmagazine,
emailhandtekening,

• Vermelding van een clickable logo op de website en de teamsites
• Logo vermelding op backdrop (die o.a. wordt gebruikt tijdens interviews)
• Logo vermelding rondom de live stream van wedstrijden
Hospitality
• VIP-ontvangst met vier personen tijdens alle thuiswedstrijden van ADO

Den Haag Vrouwen in de Sky Lounge En Un Momento d’ADO van het
Kyocera Stadion

Exposure
• Shirt-/broek-/mouwsponsoring ADO DH Vrouwen vanaf € 7.500
• Shirt-/broek-/mouwsponsoring Jong ADO DH Vrouwen vanaf € 2.500
• Naams -en logovermelding op website per seizoen € 500
• Naams -en logovermelding op videowalls stadion per seizoen € 800
• Naams -en logovermelding rondom live-stream per seizoen € 500
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PRIJZEN
• 1/1 Advertentie in Powervrouwen magazine (4x/jaar*) € 1.000
• 1/2 Advertentie in Powervrouwen magazine (4x/jaar) € 600
• 1/1 Advertentie in Powervrouwen magazine (los) € 300
• 1/2 Advertentie in Powervrouwen magazine (los) € 225

Hospitality
• VIP-ontvangst tijdens alle 14 thuiswedstrijden van ADO

Den Haag Vrouwen in de Sky Lounge En Un Momento d’ADO

van het Kyocera Stadion € 1.000
• VIP-ontvangst tijdens een thuiswedstrijd van ADO Den Haag

Vrouwen in de Sky Lounge En Un Momento d’ADO van het
Kyocera Stadion € 100

Clinic € 1.500
• Clinic voor max. 30 personen
• Wedstrijdsponsorschap (zie hieronder)
• Mogelijkheid op te treden als line-up voor een team

naar keuze

Wedstrijdsponsor € 750
Exposure
• Naams- en logovermelding in alle wedstrijdcommunicatie (poster,

programmaboekje in print en op social media, huis- aan-huisbladen)
• Logovermelding op de videowalls in het stadion tijdens de wedstrijd
• Naamsvermelding door stadionspeaker
• Gesigneerd uitwedstrijdshirt uitgereikt door de “Woman of the Match”
• Vermelding rondom live-stream van de wedstrijd
Hospitality
• VIP-ontvangst met vier personen tijdens de door u gesponsorde

thuiswedstrijd van ADO Den Haag Vrouwen in de Sky Lounge En Un
Momento d’ADO van het Kyocera Stadion

*digitaal en/of op papier
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PRIJZEN

ADO Den Haag Vrouwenvoetbal
Postbus 79
2501 CB Den Haag
cz@adovrouwen.nl
www.adovrouwen.nl

Balsponsor € 400
Exposure
• Naams- en logovermelding in alle wedstrijdcommunicatie (poster,

programmaboekje in print en op social media)
• Vermelding op de videowalls in het stadion tijdens de wedstrijd
• Naamsvermelding door stadionspeaker
• Gesigneerde wedstrijdbal uitgereikt door de “Woman of the Match”
Hospitality
• VIP-ontvangst met twee personen tijdens de door u gesponsorde

thuiswedstrijd van ADO Den Haag Vrouwen in de Sky Lounge En Un
Momento d’ADO van het Kyocera Stadion

Vriend van Jong ADO Den Haag Vrouwen € 500
Exposure
• Naams- en logovermelding op de Jong ADO Den Haag Vrouwen teamsite
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