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Geachte,
De doelstelling van het seizoen 2015-2016 werd behaald; een plaats in het
professionele voetbal. Door de hervorming belooft het alvast een razendspannend
seizoen te worden met ieder weekend een topwedstrijd op het programma. De
ambitie is om op het einde van het seizoen te kunnen genieten van Play Off 2 en ons
zo te kunnen meten met enkele eersteklassers.
Deze sportieve wandel is echter niet mogelijk zonder een stevige economische
basis. Als professionele voetbalclub hebben we meer dan ooit de ambitie om een
weerspiegeling te zijn van deze bloeiende regio. Schiervelde is het hart van het
Roeselaarse voetbal- en sportgebeuren en het is dan ook onze bedoeling om één
groot netwerk te creëren waarin iedereen zich thuisvoelt.
In het verlengde daarvan zijn we ons dus ten volle bewust van de maatschappelijke
rol die aan onze kerntaken verbonden zijn. Deze taken starten bij de jeugdopleiding en
gaan via talrijke initiatieven van KSVR+ veel verder dan louter het sportieve.
Om deze sportieve en sociaal-economische rol te volbrengen hebben wij alle
stuwende krachten uit de streek nodig. Wij hopen dan ook op de geëngageerde steun
van iedereen die een economische taak in de regio vervult. Alleen dan kunnen wij onze
ambitie waarmaken; van de zorg voor vijfjarige voetballertjes, tot het gerespecteerde
en resultaatgerichte, professionele eerste elftal.
Wij hopen alvast dat jullie, samen met vele mede-ondernemers, mee de fundamenten
vormen voor het verhaal van stamnummer 134.

Hartelijk dank op voorhand voor uw steun,
Yves Olivier
Voorzitter
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LOKALEVERANKERING
Bestuur | Lange termijn engagement
Sportief | Spelers met regionale binding
Partners | Uitstraling van bloeiende stad & regio
KSVR+ | Kracht van voetbal gebruiken voor maatsch. projecten

sponsorspartners
Samen(werken) - Twee richtingen
Returns verzorgen / optimaliseren
Voor iedereen de beste oplossing zoeken

netwerkcreëren
Partners - Supporters - KSV Roeselare
Via hospitality maar ook via visibility
‘Gebruik maken van’ & uitbreiden van partnernetwerk

#beleefschiervelde
Totaalbeleving, méér dan 90 minuten voetbal
Luisteren naar partners & supporters
Open en voortdurende communicatie
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Alle berichten op de
website worden ook
doorgestroomd
naar
de sociale media. Alle
wedstrijden zijn ook via
dit kanaal live te volgen.

twitter
volgers

ROESELARE

aantalinwoners
Roeselare
is
een
centrumstad die zich
bevindt in het hartje
van West-Vlaanderen.
Roeselare
profileert
zich als winkel- en
handelstad. De stad
kent ook heel wat
sportclubs
met
als
voornaamste
uithangborden volleybal
Knack
Roeselare
en voetbalclub KSV
Roeselare. Roeselare
is ook ondermeer de
stad van olympisch
zwemkampioen Fred
Debrughgraeve, eerste
belgische Tourwinnaar
Odiel Defraeye en exGouden Schoen Roland
Storme.

26013
WEBSITE

bezoekerspermaand
De website is en blijft het centrale punt in onze
online communicatie. Met heel wat bezoekers
vinden we het dan ook belangrijk om deze iedere
dag up te daten en ervoor te zorgen dat dit een
betrouwbare bron van informatie is voor alle
supporters, partners, media,...

80000
TELEVISIE

KIJKERSPERMATCH

9461
capaciteit

stadionschiervelde
Sinds 1987 is Schiervelde dé thuishaven van KSK en,
sinds de fusie met KFC in 1999, van KSV Roeselare.
Het enthousiasme, de strijdlust en de eenheid groeiden
mee met de club en zijn tot op vandaag waarden
waarmee iedere supporter en alle partners zich mee
kunnen vereenzelvigen.

Alle wedstrijden van
KSV Roeselare worden
in het seizoen 20162017
rechtstreeks
uitgezonden
op
Proximus
TV.
Het
spreekt voor zich dat dit
een grote meerwaarde
betekent voor onze
partners waarvan hun
logo op Schiervelde
aanwezig is.
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LOUNGE134
INBEGREPEN

Toegang tot VIP-parking
Ontvangst met aperitief en hapjes twee voor de wedstrijd
Drie-gangen diner
Aangepaste wijnen en water aan tafel
Outdoor Loungeseat
Alle dranken inbegrepen tot anderhalf uur na de wedstrijd
Logo op wall in Lounge134
Logo op website op pagina Lounge134
Geldig voor alle wedstrijden van de reguliere competitie
én play-offs (eventuele finale play-off 2, bekeren oefenwedstrijden niet inbegrepen)

Een zintuigprikkelende ervaring die
sport en business moeiteloos in
elkaar doen overvloeien

Een frisse en sfeervolle omgeving om
rondom de wedstrijd te genieten in
een selectief kader

martinilounge
INBEGREPEN

Toegang tot VIP-parking
Toegang Martini Lounge vanaf één uur voor de wedstrijd
Outdoor Seat (vak B of C)
Koffie tijdens de rust
Hapjes aan tafel
Logo op website op pagina Martini Lounge
Geldig voor alle wedstrijden van de reguliere competitie
én play-offs (eventuele finale play-off 2, bekeren oefenwedstrijden niet inbegrepen)

teamexperience
mogelijkheden

Evenement rondom wedstrijd van 20 tot 300 personen
Eigen sfeervak
Catering voor, tijdens of na de wedstrijd in allerlei vormen
Aperitief, pizzabuffet, pasta, steak à volonté, dessertbuffet,...
Perfect te combineren met formule Wedstrijdpartner

Beleef Schiervelde met jouw team
via een op maat gemaakte formule
met eindeloze mogelijkheden rondom
een wedstrijd van KSV Roeselare

Een alternatieve
abonnementsformule waarbij je
zelf kiest welke wedstrijden je wil
beleven op Schiervelde

vouchers
voordelen

Verschillende formules
Inwisselbaar aan loket op wedstrijddag
(Uitg. vouchers voor Lounge134 - vooraf in te schrijven)
Vouchers vrij te verdelen qua aantal en wedstrijd(en)

wedstrijdpartner
INBEGREPEN

4 outdoor Loungeseats + 4 diners (drie gangen)
(meer info: zie formule Lounge134)
Je overhandigt de wedstrijdbal en geeft de aftrap
Logovermelding op alle TV-schermen
Logovermelding op de ledboarding (20 seconden)
Vermelding door stadionomroeper
Logovermelding bij voorbeschouwing en verslag wedstrijd op website
Mogelijkheid tot commerciële acties

Zet jouw bedrijf één wedstrijd lang in
de spotlights en geniet van alles wat
Schiervelde te bieden heeft

Jouw merk/product gaat mee het
veld op om alle topmomenten mee
te maken en kan zo genieten van een
enorme visibiliteit

shirtpartner
voordelen

Enorme visibiliteit (foto’s, TV, website,...)
Verbinding van uw merk met de beleving rondom het team

GEGEVENS

Verschillende ruimtes op shirt en broek
Logo op trainings- en uitgaanskledij ook mogelijk

ledboarding
voordelen

Verhoging van naambekendheid
Lichtgevende schermen hebben hoge attentiewaarde
Steeds zowel TV- en businessgericht
Steeds aanpasbaar naar eigen wens
Op- en aanmaak door KSV Roeselare mogelijk
Zichtbaar tijdens alle wedstrijden van KSV Roeselare vanaf
twee uur voor de wedstrijd tot half uur na de wedstrijd.

gegevens

80 meter commerciële ruimte verdeeld achter beide doelen
Animaties van 20, 10 of 5 seconden mogelijk (volledige lengte of per blok)

Spring in het oog op de belangrijkste
plaatsen in het stadion

Laat uw logo mee supporteren vanop
de eerste rij

vasteboarding
voordelen

Verhoging van naambekendheid
Uiteenlopende locaties mogelijk (TV-gericht, businessgericht,...)
Op- en aanmaak door KSV Roeselare mogelijk
Continue zichtbaar tijdens alle wedstrijden van
KSV Roeselare en heel wat externe evenementen

gegevens

Keuze tussen boarding (alu) en/of spandoek
Aanmaakkosten ten laste van partner (80,00 EUR / m2)

TVschermen
voordelen

Hoge attentiewaarde
Schermen verdeeld over alle ruimtes
Invulling naar eigen keuze
Stilstaande beelden of filmpjes mogelijk

In totaal vijftien schermen verdeeld
over alle verdiepingen om uw
boodschap te verspreiden

Online communicatie is niet meer weg
te denken, ook binnen KSV Roeselare

onlinemedia
VOORDELEN

Dagelijkse update van website
Doorstroming van info website naar sociale netwerken
Heel wat volgers op Facebook, Twitter, YouTube
Eigen TV-kanaal op YouTube (KSVRTV)

mogelijkheden

Logo op landing page website
Delen van acties op sociale media
Logo op einde van video KSVRTV

abonnementen
VOORDELEN

Tot 58% minder betalen dan bij aankoop losse tickets
Je bent altijd zeker van je vaste plaats
Voorrang bij aankoop van beker- en finalewedstrijden Play Off 2
Nooit een wachtrij aan het loket voor de wedstrijd
Minstens twee ticketacties voor jou, onze trouwe supporter
Je bent dus ook een meer dan belangrijk deel van ‘Oltegoare’

Naast de hospitalityformules en
vouchers kan je alle wedstrijden
ook beleven via de klassieke
abonnementsformule

De businesslounge is de ideale
locatie voor jouw evenement van 10
tot 1200 personen

yourevent
VOORDELEN

Vijf verschillende ruimtes met elk hun eigen karakter
(vier verdiepingen businessgebouw + jeugdkantine)
Volledig uitgeruste keukens in Lounge134, tweede
verdiep en jeugdkantine
Vlot bereikbaar met auto, fiets, openbaar vervoer,...
Parking op uitstapafstand
Alle verdiepen bereikbaar met lift
Verzorgde sanitaire voorzieningen in alle ruimtes
Ondersteuning door KSV Roeselare mogelijk

uitrustingjeugd
gegevens

Meer dan 40 jeugdspelers verdeeld over 40 ploegen
Jeugd speelt op alle niveaus (van regionaal tot nationaal)
Steeds contracten per drie jaar
Spelers zijn trots om shirt met jouw logo aan te trekken
Visibiliteit op alle shirts van bovenbouw (U12 - U19) of onderbouw (U5 - U12)
wat de visibiliteit enorm verhoogt (1 + 1 = 3)

Jouw merk/product verbinden met
een gerespecteerde en uitgebreide
jeugdwerking

Jouw logo op het jeugdcomplex, een
ontmoetingsplaats waar er dagelijks
heel wat beweging is

boardingjeugd
voordelen

Verhoging van naambekendheid
Iedere dag heel wat beweging
Visibiliteit vanuit de jeugdkantine
Steeds in beeld, ook tijdens externe evenementen
Belevingscommunicatie
Ondersteuning door KSV Roeselare mogelijk

gegevens

Keuze tussen boarding (alu) en spandoek
Aanmaakkosten ten laste van partner (80,00 EUR / m2)

matchbaljeugd
VOORDELEN

Wedstrijd en categorie naar keuze
Foto/logo komt terecht op wall-tegoare in jeugdkantine
Je ondersteunt rechtstreeks de jeugdwerking
Je kan de jeugdspelers rechtstreeks aanmoedigen

Geef onze jeugdspelers een duw in
de rug net voor hun belangrijkste
moment van het weekend

Voetbal is niet alleen kansen afmaken,
maar ook kansen geven

ksvrplus
Voetbal heeft een belangrijke plaats in de
samenleving. Ook op Schiervelde worden dagelijks
heel wat mensen, van partners tot spelers en
medewerkers, met elkaar verbonden via KSV
Roeselare. We willen niet alleen iets moois
opbouwen samen mét deze mensen, maar we
willen ook iets doen vóór de mensen. We willen de
maatschappij in en rond Roeselare iets teruggeven
De verschillende, actuele projecten kan je
terugvinden op onze website:
www.ksvroeselare.be
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ADRES
KSV Roeselare CVBA
Stadion Schiervelde
Diksmuidsesteenweg 374
8800 ROESELARE
BTW BE0462 678 716
T: +32 (0)51 22 99 22
E: info@ksvroeselare.be
W: www.ksvroeselare.be

CONTACTPERSONEN
Yves Olivier
Voorzitter
yves.olivier@ksvroeselare.be
Johan Plancke		
CEO | Gerechtigd Correspondent
johan.plancke@ksvroeselare.be
Evert Stroobant
evert.stroobant@ksvroeselare.be
+32 (0)487 02 67 07
Ann Van Poucke
ann.van.poucke@ksvroeselare.be
+32 (0)476 67 31 30

NOTi
TIES

PRINTED BY:

KOPIEDELEYE
POLENPLEIN 20 - ROESELARE

PARTNERDOSSIER20162017

OLTEGOAREROESELARE

