Een wedstrijd van ZZ Leiden is een ware
belevenis: spectaculaire acties, entertainment en
een altijd enthousiaste supportersschare zorgen
voor een onvergetelijke ervaring.

buffet in de HomeTownLounge, de sfeervolle ruimte

businessclubreis, bedrijfsbezoeken en netwerksessies

voor de leden van de businessclub, of een heerlijk

worden onze businesspartners actief aan elkaar

diner in het HomeTown restaurant. Geniet vanaf uw

verbonden.

eigen VIP-seat van de acties en spanning van de
thuiswedstrijden van ZZ Leiden. Wilt u uw onder-

Kortom, de ZZ Leiden Businessclub biedt een uniek

neming een aantrekkelijk podium bieden en nadrukkelijk

platform dat topsport, maatschappelijke initiatieven en

zichtbaar zijn tijdens de thuiswedstrijden van ZZ Leiden?

zakendoen combineert. Een partnership met ZZ Leiden

De ZZ Leiden Businessclub is het grootste zakelijke

Ook dat kan uiteraard: in de hal zelf, maar ook op tv

is een mooie aanvulling op uw businessactiviteiten:

netwerk van de regio, met ondernemingen van groot tot

(Ziggo, NOS Studio Sport, regionale/lokale zenders

u breidt uw netwerk uit, vergroot uw naamsbekendheid

klein en vertegenwoordigers uit verschillende bran-

én livestream). Niet alleen op wedstrijddagen staan

en u kunt uw relaties in een sfeervolle, stimulerende

ches. Voor partners van ZZ Leiden zijn er diverse opties.

wij voor u klaar. Ook op niet-wedstrijddagen hebben

ambiance ontvangen en fêteren.

Van Strategisch Partner tot een van onze verrassende

wij gedurende het basketbalseizoen een gevarieerd

wedstrijdarrangementen. Voor en na afloop van de

programma, waarbij u in contact kunt komen met

Wij heten u graag van harte welkom als nieuwe

wedstrijden is er altijd uitgebreid de mogelijkheid om te

uw collega-sponsoren om uw relaties te versterken en

partner van ZZ Leiden!

netwerken. Zo kunt u genieten van een drankje en het

nieuwe contacten te leggen. Met activiteiten zoals de

“ZZ Leiden Basketball biedt een

sterk platform voor bedrijven die
topsport willen combineren met
zakendoen. De ontspannen sfeer
van de businessclub en het spektakel
van een basketbalwedstrijd zorgen
voor een unieke ervaring die
uitermate geschikt is om te
delen met zakenrelaties.”
Ramses Braakman, eigenaar Hart Voor De Zaak

“Zorg en Zekerheid is vanaf 2006

hoofdsponsor van ZZ Leiden Basketball.
Dit past goed bij onze doelstellingen om
gezondheid te stimuleren door beweging
en ontspanning. We merken iedere keer
weer dat onze gasten genieten van het
spektakel van een basketbalwedstrijd.
Daarnaast helpt de ontspannen sfeer
om elkaar beter te leren kennen.”
Henk Gerla, lid Raad van bestuur Zorg en Zekerheid

Z

org en Zekerheid Leiden
Basketball (ZZ Leiden) speelt
sinds 2006, na een afwezigheid van 20 jaar, weer in de
Dutch Basketball League, de hoogste
competitie in Nederland. Met als
resultaat: twee landskampioenschappen (2011 en 2013), twee keer
bekerwinnaar (2010 en 2012) en twee
keer winnaar van de SuperCup (2011
en 2012).

De successen gaan terug tot het landskampioenschap
van Parker Leiden in 1978, het eerste jaar dat er in
Nederland play-offs werden gespeeld. Het streven van
ZZ Leiden is om structureel tot de top 3 van Nederland
te behoren en mee te strijden om de drie prijzen die
Nederland telt. Daarnaast wil Zorg en Zekerheid Leiden
ook structureel meedoen aan Europese competities.
In het seizoen 2018/2019 bereikte de Leidse ploeg de
laatste zestien van de FIBA Europe Cup.
clinics op scholen, bij verenigingen en in aandachtswijken.
Maatschappelijke rol

Daarnaast is de club actief op vele locaties in de stad met

ZZ Leiden hecht veel waarde aan zijn maatschappelijke

pleintjesbasketball. Ook ondersteunt ZZ Leiden al jaren

functie. In samenwerking met onder andere de gemeente

diverse goede doelen. Door het topbasketbal is basketbal-

en verschillende scholen brengt ZZ Leiden de jeugd in

club BSLeiden de afgelopen jaren gegroeid van 260 naar

beweging met basketbal. We houden jaarlijks circa 300

binnenkort zo’n 700 leden.

Partnership:
vier verschillende niveaus
In veel gevallen is een partnershipovereenkomst
maatwerk, aangezien ieder bedrijf verschillend is
en andere behoeften heeft. Wij hanteren vier
verschillende partnershipniveaus. Het spreekt
voor zich dat een hogere investering beloond
wordt met een hoger partnershipniveau en de
daarbij behorende tegenprestaties. De hogere
partnershippakketten worden volledig aangepast
aan uw specifieke wensen. Bij de basispakketten
staan de tegenprestaties in een vast kader.

Businessclub Partner

Outstanding Partner

Dit is het basispakket waarmee u lid wordt van de

Als outstanding partner zijn er diverse opties als toevoe-

businessclub. U krijgt onder meer 4 VIP-seats met vooraf

ging op het basispakket. We kennen meerdere varianten

aan elke thuiswedstrijd een buffet in de businesslounge.

van Outstanding Partners en deze pakketten worden

Daarnaast heeft u een reclame-uiting op de LED boarding,

afgestemd op de specifieke wensen van de partner. De

in de Leiden basket-app, op de website, naamsvermel-

belangrijkste verschillen zitten met name in de mogelijk-

ding in de gameguide bij elke thuiswedstrijd en u wordt

heden van de reclame-uitingen (vaste boarding, vloerstic-

uiteraard uitgenodigd voor alle activiteiten van de

kers, kleding etc.) en het aantal VIP-seats.

businessclub.
Strategic Partner
Business Partner

Dit is het hoogste partnershipniveau dat op dit moment

Dit is gelijk aan het pakket voor Businessclub Partners,

door Zorg en Zekerheid wordt ingevuld. Als Strategic

maar dan met een hogere frequentie en langere zichtbaar-

Partner bent u de exclusieve naamgevende sponsor.

heid van uw reclame-uiting op de LED boarding. Daar

In hechte samenwerking met de club wordt een pakket

komt bij dat uw logo op de achterkant van de spelersbus

tegenprestaties volledig naar de behoeften van de partner

De matrix met het overzicht van de tegenprestaties

komt te staan en wordt opgenomen in de gameguide die

samengesteld. Naast de vier partnershipniveaus zijn er

vindt u op de achterkant van de brochure.

bij iedere wedstrijd wordt uitgedeeld.

nog aparte pakketten voor partners uit de non-profit
sector en onze mediapartners.

Speciale sponsormogelijkheden
Voor leden van de businessclub is het ook
mogelijk om gebruik te maken van speciale
sponsormogelijkheden:
• Sponsor van een spelersbanier

Key Stats

TV

Wedstrijdbezoekers

Uitzendingen van Ziggo, NOS Sport

> 1600 gemiddeld per wedstrijd

en regionale/lokale zenders

Businessclub

Web

125 Partners

> 80.000 unieke bezoekers per jaar

Social Media

ZZ Leiden app

> 10.000 volgers

> 3.000 actieve gebruikers

Livestreams

Print-en online media

Regelmatig boven de 5000 viewers

Coverage in landelijke en regionale media

• Wedstrijdsponsor
• FanZZeat Sponsor
• Sponsor van de spelersbus
• Europa Cup Sponsor
• Livestream sponsor

Businessclub
Matrix

4

4

€ 5.750,-

€ 10.700,-

Iedere thuiswedstrijd buffet voor wedstrijd
Iedere thuiswedstrijd ontvangst na afloop in HomeTown Lounge
Toegang comp., beker (excl.finale) en europacupwedstrijden
Speciale clubbijeenkomsten
Gereserveerde plaatsen op VIP tribune
Logo op bord bij persconferentie
Logo op schermen in BusinessClub
Logo op spelersbus
Logovermelding LEDboarding op beide lange zijden veld
Logo/naamsvermelding op groot LEDscherm aan de wand
Logo in programmablad
Lijst sponsornamen programmablad
Logo/ naam op Homepage (met link)
Naamsvermelding op Homepage
Naamsvermelding in E-brieven
Logo/naam in Leiden Basket App
Logo op banier entree Vijf Meihal
Vermelding naam op banier entree Vijf Meihal
Logo in Magazine
Pakketprijs

Outstanding
Partner

Strategic
Partner

MAATWERK IN SAMENSPRAAK MET PARTNER

Business
Partner

MAATWERK IN SAMENSPRAAK MET PARTNER

Businessclub
Partner

NOTA BENE: Grootte, duur, plaatsing en/of frequentie van logouitingen zijn afhankelijk van partnerpakket.
Additionele sponsormogelijkheden zijn uiteraard bespreekbaar. Aan dit overzicht kunnen geen rechten
ontleend worden, contractafspraken zijn leidend.

#teamworkiskey

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op via commercie@zzleiden.nl

