KONINKLIJKE RACING CLUB GENT
BUSINESS BROCHURE

KRC GENT
Inhoud
GROTE FAMILIE - GROTE TRADITIE
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HISTORISCH PERSPECTIEF
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PUBLICITEIT
× KLEDIJSPONSORING
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× BOARDING
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× LED BOARDING
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× SPANDOEKEN
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× ANDERE SPONSORMOGELIJKHEDEN
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SPONSORSHIPS & SPONSORARRANGEMENTEN
× BUSINESS TO BUSINESS MEMBERSHIP

× SPONSORARRANGEMENTEN
FACILITIES & EVENTS
× VIP-RUIMTE
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× VERBRUIKSZAAL
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× VIP-RUIMTE & VERBRUIKSZAAL
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× CATERING
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× PLAN VIP-RUIMTE & VERBRUIKSZAAL
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CONTACTGEGEVENS
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Grote familie
Grote traditie

Historisch perspectief

1899
Racing Club de Gand ziet het levenslicht op 1 april 1899. De start van ondertussen meer dan 120
jaar voetbaltraditie.

Met meer dan honderdtwintig jaar clubgeschiedenis mag KRC Gent aanschuiven bij de Belgische clubs met de grootste voetbaltradities. Meer dan
honderdtwintig jaar sportbeleving, een hechte familie van supporters en
vrijwilligers. KRC Gent is onmiskenbaar een begrip in Gentse sportmiddens.
Meer dan driehonderd voetballertjes kunnen wekelijks bij ons terecht met
hun voetbaldromen. Een gemotiveerd team van trainers, begeleiders en
verantwoordelijken zet zich onverkort in om het jeugdig talent optimaal te
laten openbloeien. En dit met bijzondere aandacht voor spelvreugde en
fair play.
Dit fantastische voetbalverhaal is het perfecte kader om uw sportieve
aspiraties, uw zin voor maatschappelijk verantwoord ondernemen of uw
commerciële ambities vorm te geven. Eén van onze vele sponsorformules
zal U daarbij ongetwijfeld kunnen bekoren. Op onze inzet kan men alvast
rekenen. Zo kan uw onderneming steeds met voldoening terugblikken op
een geslaagde samenwerking bij KRC Gent.

1908
De Racing treedt aan in de hoogste voetbalafdeling. Nog vele jaren zullen volgen.

1912
De Ratjes spelen de eerste Belgische bekerfinale tegen Racing Brussel.

1951
De Racing weet opnieuw de promotie naar 1e klasse af te dwingen.

2010
KRC Gent verhuist naar het gloednieuwe PGB-stadion te Oostakker. Sinds 1905 was het Emanuel
Hielstadion in Gentbrugge de thuisbasis, waar ooit goed 15.000 toeschouwers afzakten om de
ratjes naar de overwinning te schreeuwen.

2013
Promotie naar derde klasse. Met veel enthousiasme wordt een nieuw voetbalhoofdstuk
geschreven.

2016
Door de hervorming van het voetbal, werd KRC Gent vanaf het seizoen 2016-2017 ingedeeld in
de tweede klasse Amateur en is sindsdien een subtopper in die reeks.

2020
KRC Gent eindigt het onvolledige seizoen ingevolge de Coronacrisis op een mooie 5de plaats.
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Publiciteit

Publiciteit

Wenst U eenmalig of op geregelde tijdstippen uw
onderneming in de spotlights te zetten? Dan biedt
het publiciteisaanbod een ideale oplossing.

KLEDIJSPONSORING - EERSTE ELFTAL &
BELOFTENELFTAL

+

Uw logo staat op de voorzijde van de
wedstrijdshirts van het eerste elftal alsook
het beloftenelftal: 25.000 euro

+

Uw logo staat op de rugzijde van de
wedstrijdshirts van het eerste elftal alsook
het beloftenelftal: 7.500 euro

+

Uw logo staat op de mouwen of op de
broek van de wedstrijdshirts van het
eerste elftal alsook het beloftenelftal:
5.000 euro

BOARDING
Uw publiciteit wordt naar uw ontwerp aangebracht. Samen
bekijken we de plaats waar we deze kunnen aanbrengen
zodat uw aanwezigheid niet onopgemerkt voorbijgaat.
BOARDING LANGS HET HOOFDTERREIN

» LANGS HET VELD:
+

Boarding van 3m: 450 euro (indien minder dan 3 jaar + 175 euro)

+

Boarding van 6m: 800 euro (indien minder dan 3 jaar + 295 euro)

+

Boarding van 12m: 1.500 euro (indien minder dan 3 jaar + 495 euro)

» ACHTER DE DOELEN:
KLEDIJSPONSORING - JEUGDPLOEGEN

+

Uw logo staat op de voorzijde van de wedstrijdshirts
van alle jeugdspelers: 10.000 euro

+

Uw logo staat op de achterzijde van de wedstrijdshirts
van alle jeugdspelers: 8.000 euro

+

Uw logo staat op de mouwen of op de broek van alle
jeugdspelers: 7.500 euro

+

Uw logo staat op de achterzijde van de trainingsvesten
van alle jeugdspelers: 7.500 euro
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+

Boarding van 6m: 1.300 euro (indien minder dan 3 jaar + 295 euro)

+

Boarding van 12m: 2.500 euro (indien minder dan 3 jaar + 495 euro)

LED BOARDING (NIEUW VANAF 2020-2021)

+

Uw reclameboodschap wordt voor, tijdens en na alle wedstrijden
van het eerste elftal om de 3 minuten gedurende 15 seconden getoond
op de LED boardings achter de doelen: 2.500 euro

+

Uw reclameboodschap wordt gedurende alle wedstrijden van het eerste
elftal voor, tijdens en na de wedstrijd om de 9 minuten gedurende 15
seconden getoond op de LED boardings achter de doelen: 1.000 euro

SPANDOEKEN

+

Spandoek voor de hoofdtribune: 250 euro per lopende meter

+

Spandoek langs het jeugdterrein: 100 euro per lopende meter
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Publiciteit

sponsorarrangementen
BUSINESS TO BUSINESS MEMBERSHIP (B2B): 1.000 EURO

MATCHBAL

+

U of een door U aangeduide persoon geeft de aftrap van een door u uit-		
gekozen vrije competitiewedstrijd: 150 euro

VERMELDING VAN UW LOGO OP

+

Het projectiescherm tijdens de prefoot en de wedstrijden van het eerste elftal:
150 euro

+

De website van KRC Gent en verwijzing naar de website van uw bedrijf: 		
200 euro

+

De menukaart en prijskaart van de dranken: 300 euro

WEDSTRIJDSPONSOR: 500 EURO

+

U of een door u aangeduide persoon geeft de aftrap van een door u uitgekozen
vrije competitiewedstrijd.

+

U ontvangt na de wedstrijd de door de spelers gesigneerde matchbal.

+

U ontvangt voor de wedstrijd 6 combitickets die U recht geven op een plaats in
de zittribune en toegang tot de VIP-club tijdens de rust en na de wedstrijd.

+

U kan genieten van een prefoot voor 6 personen.

U wordt samen met de andere businessleden uitgenodigd op speciaal
georganiseerde events die U mede de mogelijkheid bieden om 		
boeiende zakelijke contacten te leggen.

» BOVENDIEN ONTVANGT U:
+

2 abonnementen zitplaatsen (genummerd)

+

6 prefoots (aperitief met hapjes, 3 gangenmenu, koffie en digestief) naar keuze

+

1 parkeerkaart

+

2 kaarten voor het jaarlijks casinobezoek

+

Een VIP-tafel voor 4 personen op de modeshow (of gelijkaardige activiteit)

+

2 VIP-arrangementen voor de galamatch tegen KAA Gent

+

Een uitnodiging voor een bedrijfsbezoek of een wijndegustatie

SPONSORARRANGEMENTEN

+

In onderling overleg kunnen we diverse sponsorpakketten samen stellen en een 		
prijs overeenkomen.

PETERSCHAP VAN EEN JEUGDTORNOOI: 500 EURO
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+

Het tornooi draagt uw naam.

+

Uw bedrijfsreclame wordt aangebracht rondom het veld. De bedrijfsreclame
wordt door u aangeleverd.

+

Uw bedrijfslogo staat op al het drukwerk dat met dit tornooi verband houdt.

+

U wordt uitgenodigd om op de afsluitende receptie de prijzen uit te reiken.

+

U ontvangt tien gratis toegangstickets.
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Facilities & events

Facilities & events
GEBRUIK VIP-RUIMTE EN VERBRUIKSZAAL: 800 EURO

+

U beschikt over alle diensten van de vip-ruimte en de verbruikszaal

+

Totale oppervlakte: 445 m 2 (zie plan)

+

Maximaal aantal personen: 285

CATERING

GEBRUIK VIP-RUIMTE: 450 EURO

+

U hebt exclusief toegang tot onze vip-ruimte

+

Totale oppervlakte: 195m 2 (zie plan)

+

Maximaal aantal personen: 125

+

Aanwezigheid van multimedia: digitale televisie, internet, 		
beamer en projectiescherm

+

ruime parkeergelegenheid

+

Het PGB-stadion is voorzien van een professionele keuken met alle
moderne keukenapparatuur.

+

Alle aangeboden dranken verlopen steeds via KRCG aan de		
gebruikelijke prijzen.

+

Indien gewenst kan er voor de nodige catering worden gezorgd, 		
gaande van een receptie met hapjes tot lunch of uitgebreid diner.

Oppervlaktes

GEBRUIK VERBRUIKSZAAL: 400 EURO

+

U hebt exclusief toegang tot onze verbruikzaal

+

Totale oppervlakte: 250 m 2 (zie plan)

+

Maximaal aantal personen: 160

+

Aanwezigheid van multimedia: digitale televisie, internet, 		
beamer en projectiescherm

+

ruime parkeergelegenheid

VIP-RUIMTE

+

Totale oppervlakte: 195 m 2
maximaal aantal personen: 125

VERBRUIKZAAL

+
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VIP-RUIMTE + VERBRUIKZAAL

+

Totale oppervlakte 445 m 2
maximaal aantal personen: 285

PARKEERRUIMTE

Totale oppervlakte 250 m
maximaal aantal personen: 160
2

+

De parkeerruimte beschikt over
120 parkeerplaatsen
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Contactgegevens

OFFICIELE BENAMING
Koninklijke Racing Club Gent
STAMNUMMER
11
CLUBKLEUREN
Zwart & wit
ROEPNAAM
Racing
BIJNAAM
Ratjes
WEBSTEK
www.krcgent.be
E-MAIL
info@krcgent.be
TELEFOON
+32 9 330 23 45
BTW-NUMMER
431.133.920
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Foto’s: www.sportinbeeld.be
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