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HET  PARKSTAD LIMBURG STADION 
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Op 15 augustus 2000 worden de poorten van het multifunctionele Parkstad Limburg Stadion voor 
het eerst geopend. Het stadion is tot op de dag van vandaag één van de mooiste en meest 
karakteristieke arena’s van Nederland. Het kenmerkende silhouet en de duurzame constructie 
maken het stadion tot een prachtig onderkomen voor de thuiswedstrijden van Roda JC Kerkrade.  
 

Roda JC is trots op haar stadion 
Trots op haar voetbalkathedraal 

 
En op de vele mogelijkheden die haar stadion biedt! ON-TV en OFF-TV exposure, Luifelboarding, 
Dug-Out arrangementen, WedstrijdbalExperience ... Het Parkstad Limburg Stadion kent legio 
mogelijkheden om bedrijven en merken op de landelijke, provinciale en/of regionale kaart te zetten. 
 
Wilt u ons netwerk bereiken en activeren? Van onze fans úw klanten maken? Uw merk, product of 
dienst presenteren? Uw B2B en B2C doelstellingen bereiken, doet u met Roda JC Business!  



ON/OFF TV LED BOARDING 

ON TV LED BOARDING 
ON TV LED boarding biedt de mogelijkheid om op een opvallende manier langs de Nederlandse 
voetbalvelden te adverteren. Een uitstekende optie voor een dynamische uiting die zichtbaar is bij 
zowel de toeschouwers in het stadion, als de kijkers van live- uitzendingen, samenvattingen en 
overige uitzendingen op tv en internet. Door het gebruik van bewegende beelden en wisselende 
boodschappen kunt u naast uw merknaam, URL en pay off ook actiematig adverteren. 
 
OFF TV LED BOARDING 
De OFF TV variant biedt dezelfde dynamische mogelijkheden, maar dan alleen zichtbaar voor de 
bezoekers van het stadion. Hierbij liggen de mogelijkheden vóór de aftrap, in de rust en na afloop 
van de wedstrijd. 
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LED boarding 



SECOND ROW & LUIFEL BOARDING  

SECOND ROW BOARDING  
Second Row boarding is zichtbaar achter de LED boarding en onder de luifel van het stadiondak 
(luifelboarding). De Second Row is, net als de LED boarding, uitstekend te zien op televisie in live-
uitzendingen, samenvattingen en overige tv-programmaís en is 90 minuten lang te zien bij 
gemiddeld 8.000 fans. Dit zorgt voor een gemiddeld aantal contacten van 130 miljoen per 18 meter 
per seizoen. Een uitstekende optie als u met uw merk een zo groot mogelijke doelgroep wilt 
bereiken. 
 
LUIFELBOARDING 
De luifel boarding (6 of 12 meter) is zichtbaar voor circa driekwart van de gemiddeld 6.500 
toeschouwers in het Parkstad Limburg Stadion en biedt dus de uitgelezen mogelijkheid om uw 
merk te tonen aan de supporters en sponsors van Roda JC.  
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Second Row boarding 

Luifelboarding 



LED SCREEN HOOFDGEBOUW 

LED SCREEN  
De aantrekkingskracht van bedrijventerrein Rodaboulevard is gigantisch; tezamen ontvangen de 
ondernemers en Roda JC Kerkrade meer dan 6 miljoen bezoekers per jaar. Adverteert u op dit LED 
screen aan de voorzijde van het Parkstad Limburg Stadion dan hebt u een unieke positie aan deze 
druk bezochte boulevard in the pocket. Uw reclameboodschap draait van 07:00 uur tot 23:00 uur 
en is 480 maal per dag zichtbaar op een formaat van maar liefst 6 meter breed en 5 meter hoog! 
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LED SCREEN 



VIDEOSCREENS 

VIDEOSCREENS  
Opstellingen, doelpuntenmakers, tussenstanden, bezoekersaantallen, historische beelden, spotjes 
van Brand Bier, reclames van Stienstra Wonen … en ook uw advertentie kan in het Parkstad 
Limburg Stadion op de drie grote LED videoscreens worden getoond!  
 
Naast het LED Screen aan de voorzijde van het stadion beheren wij de videoscreens in het stadion. 
Deze videoscreens en daarmee ook UW advertentie (videobanner of videospot) zijn zichtbaar voor 
gemiddeld 6.500 toeschouwers in het Parkstad Limburg Stadion. 
 
Videobanner – 20 x per wedstrijd gedurende 6 seconden  
 
Videospot –3 x per wedstrijd (zonder geluid en max 45 sec) 
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Videoscreens 



ACTIVATIE & DIGITALE ZICHTBAARHEID  

ACTIVATIE 
Om meer uit de partnerships tussen Roda JC en haar sponsoren te halen, werkt Roda JC Business 
met een innovatief concept om haar sponsorships te activeren. Activatie is een essentieel onderdeel 
bij sportsponsoring; activaties zijn namelijk interessant voor het behalen van uw B2C doelstellingen. 
 
Door gebruik te maken van het MXE concept kan Roda JC Business de juiste activatie aan uw bedrijf 
koppelen. Samen met de club en de fans vormen de sponsoren namelijk een driehoek waarbij alle 
partijen een bijdrage leveren aan waardevolle partnerships. Dit in combinatie met het MXE concept 
zorgt voor een uniek sponsorpakket om uw doelstellingen te behalen.  
 
Medialisation | presenteer uw merk aan het grootst mogelijke publiek via verschillende kanalen 
Xperience | zet uw product in de markt door uw USP‘s zichtbaar te presenteren 
Engagement | zorg voor de transformatie van fan tot klant en wellicht zelfs ‘brand-ambassador‘ 
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DIGITALE ZICHTBAARHEID & ACTIVATIE 
Uw logo op onze website, een ludieke actie via Social Media (Facebook , Twitter, Instagram), een 
item in onze (Business) Nieuwsbrief, een filmpje op YouTube met een share op LinkedIn, en een 
mooi artikel op onze Business App. Roda JC is altijd eager om, samen met u, haar achterban te 
bereiken en op die manier voor u én voor de supporters en sponsors meerwaarde te creëren.  
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