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EXPOSURE & ACTIVATIE
Roda JC Kerkrade beschikt over tal van mogelijk om uw naamsbekendheid te vergroten of uw imago 
te verbeteren. De kracht van Roda JC Business is dat wij naast zichtbaarheid ook mogelijkheden 
bieden om uw merk te activeren bij onze fans en sponsoren. Activaties zijn namelijk een essentieel 
onderdeel bij sportsponsoring en interessant voor behalen van uw B2C of B2B doelstellingen.
 De mogelijkheden zijn bijna eindelo De mogelijkheden zijn bijna eindeloos en graag kijken wij samen naar uw wensen om een op maat 
gemaakt pakket op te zetten. 

Alle tarieven zijn excluisef btw. Voor meer informatie neem contact op met info@rodajcbusiness.nl

VASTE BOARDING

Binnenzijde Businesstribune     € 2.250,-
Cornerboarding         € 5.000,-
Goalboarding         € 7.500,-
Luifelboarding (6 meter)      € 1.500,-
Luifelboarding (12 meter)      € 3.000,-
Luifelboarding (36 meter)      € 7.500,-
LuiLuifelboarding (hoekpositie)     € 3.000,-
Second Row Zuidzijde       € 10.000,-
Second Row Oostzijde       € 6.500,-
Scoreboard Horizontaal      € 3.500,-
Scoreboard Verticaal       € 2.000,-
Tunnelboarding         Prijs op aanvraag

LED BOARDING

             1 minuut    2 minuten
ON-TV           € 4.500,-   € 9.000,-
 
             5 minuten   10 minuten
OFF-TV           € 2.000,-   € 4.000,-

LOGO PRESENCE

Intern TV circuit         € 950,-
Tribune opgangen-Oost      € 3.000,-
Tribune opgangen-West      € 4.000,-
Tribune opgangen-Zuid      € 4.500,-
Wedstrijdsponsor        € 750,-
Voorzijde stadion (LED)      € 8.000,-
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Meer in

format
ie over 

onze we
rkwijze

?



PRIJSLIJST HOSPITALITY 

Membership Vrienden van Roda JC  € 549,- per seat.
Membership Business Club    € 1.799,- per seat.
Membership Skybox voor 12 personen € 22.200,-
Membership Skybox voor 24 personen € 44.400,-
  

WIE ZIJN WIJ?
Roda JC Kerkrade is een betaald voetbalorganisatie in Zuid-Limburg huizend in het Parkstad 
Limburg Stadion. De club ontstond uit een fusie tussen twee voetbalclubs: Roda Sport en Rapid JC, 
die in het seizoen 1955/1956 landskampioen werd. Vanaf het seizoen 1962/1963 ging de club verder 
met de naam Roda JC. in 1972 werd Roda JC kampioen in de eerste divisie en promoveerde daarmee 
naar de Eredivisie.

VVanaf het seizoen 1973/1974 is Roda JC tot en met seizoen 2013/2014 onafgebroken in de Eredivisie 
verbleven. Daarnaast heeft Roda JC in het jaar 1997 en 2000 de KNVB Beker gewonnen. Met ook 
nog eens in totaal 42 Europese wedstrijden achter haar naam is Roda JC een bekende naam binnen 
de Nederlandse voetbalwereld.

RRoda JC Kerkrade speelt op dit moment in de Keuken Kampioen Divisie en heeft als ambitie om 
zowel op sportief als commercieel gebied stappen te maken. Het terugkeren naar de Eredivisie is daar 
een van. Om dit te realiseren heeft Roda JC sinds dit seizoen een nieuwe organisatiestructuur. Er 
bestaat dus geen betere tijd om in te stappen bij het business platform van Roda JC en met ons mee 
door te groeien!
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• Seat op de hoofdtribune (N1 t/m N4)
• Toegang tot het Vriendenhome vanaf 1,5   
 uur voor de wedstrijd
• Inclusief koffie en thee (overige      
 consumpties tegen betaling.)
• Inclusief snacks na afloop van de wedstrijd
•• Toegang tot het online netwerk platform   
 van Roda JC
• Vermelding op onze website en in het    
 zakelijke magazine

Bij de Vrienden van Roda JC kiest u voor de 
gezellige sfeer in het vriendenhome waar het 
MKB elkaar ontmoet. Onze leden combineren de 
liefde voor Roda JC met het ontmoeten van 
nieuwe, bestaande en zakelijke klanten op een 
typisch Limburgse wijze.
 Ki Kiest u voor de Vrienden dan kiest u ook voor 
gezelligheid! Als bezoeker geniet u elke wedstrijd 
van snacks na afloop van de wedstrijd, en is ook 
koffie en thee inbegrepen. 

VANAF € 549,-

VRIENDEN VAN RODA JC

• Captains Table
• ‘Wedstrijdbal experience’
• Personeelsbijeenkomst
• Zakelijke meeting

Alle tarieven zijn excluisef btw. Voor meer informatie neem contact op met info@rodajcbusiness.nl

VANAF € 80,-

BUSINESS 
ARRANGEMENTEN

• Lederen seats op de Hoofd Tribune    
 (N5 t/m N9)
• Vanaf 1,5 uur voorafgaand aan de wedstrijd  
 bent u al welkom in de Business Club tot 1,5  
 uur na de wedstrijd. Snacks en consumpties  
 zijn inbegrepen in de prijs.
•• Eenpansgerecht voorafgaand aan de    
 wedstrijd.
• Gratis parkeren
• Ongelimiteerd gebruik van het online    
netwerk platform van Roda JC
• Toegang tot alle businessevents
•• Live entertainment na afloop van de    
 wedstrijd

De Business Club van Roda JC  is de plek waar het 
zakelijk (Zuid)-Limburg bij elkaar komt. 
Vanuit luxe lederen seats ziet u elke wedstrijd 
vanuit de best mogelijke positie en geniet u van 
hospitality van het hoogste niveau. 
VVerder bent u als Business Club lid verzekerd van 
toegang tot alle netwerkactiviteiten en krijgt u 
toegang tot ons netwerkplatform.

VANAF € 1.799,-

BUSINESS CLUB

• Toegang gedurende alle thuiswedstrijden 
• Exclusieve ruimte die volledig naar eigen   
 wens in te richten is
• De totale capaciteit bedraagt 12 personen 
 of 24 personen
• Deelneme aan Business events
•• Vermelding op onze website en in het    
 zakelijke magazine
• Ongelimiteerd gebruik van het online    
 netwerk platform van Roda JC

Het Parkstad Limburg Stadion beschikt over luxe 
privé lounges met een prachtig overzicht op het 
speelveld. Alle skyboxen
 kunnen naar eigen smaak en  kunnen naar eigen smaak en stijl worden 
ingericht om uzelf en uw gasten een exclusieve 
avond te bezorgen. Ook buiten wedstrijddagen 
kunt u gebruik maken van uw eigen skybox voor 
bijvoorbeeld een presentatie, vergadering of een 
andere activiteit.

Wilt u samen met uw relaties of medewerkers een 
onvergetelijke avond/middag bij Roda JC beleven? 
Middels onze wedstrijdarrangementen bij Roda 
JC Business kunt u uw gasten op unieke wijze 
fêteren. We bieden mogelijkheden voor groepen 
van 2 tot 250 personen.

VANAF € 22.200,-

SKYBOX

HOSPITALITY


