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HET NIEUWE ROOI

VO ETBALCLUB BERCHEM SPORT
HISTORIEK, TRADITIE, LOCATIE

Berchem Sport is sinds haar ontstaan gevestigd aan Het Rooi in Berchem.
Met haar 4 voetbalvelden, stadion en apart trainingsveld voor eerste
ploeg, beschikt de club over een top complex met voldoende
mogelijkheden voor partners om te adverteren.

HET DNA VAN ONZE CLUB

Al meer dan 100 jaar een traditieclub
binnen het Antwerpse voetbal
Van bij haar oprichting onderscheidt
K. Berchem Sport zich als sociaal bewogen
Als imago in het verleden en ook nu nog
een club met een bescheiden opstelling en
profilering
Veel sympathie van de voetballiefhebber
Een trouwe aanhang, ook op verplaatsing
Trots en fier op het verleden
Roemrijk voor een hoogstaande
jeugdopleiding

Het nieuwe complex zou voor de start van het seizoen 21-22 volledig
klaar moeten zijn zodat wij als club een frisse doorstart kunnen maken
samen met een heleboel partners.
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SP ORT M E D I S CH BEG EL E IDING STRAJE C T
Vanaf het seizoen 2020-2021 gaat de Jeugdopleiding van
K. Berchem Sport van start met een UNIEK begeleidingstraject voor
zijn beloftevolle spelers.
Hiervoor werd een samenwerking aangegaan met SportMed, een
onderneming onder leiding van o.a. Luk Bosmans (docent
Inspanningslabo, het testen van fysieke fitheid en training op maat
aan het Thomas More Instituut in Antwerpen) en Tim Verheyen
(Gecertificeerd Personal Coach). Zij zijn gespecialiseerd in fysieke
testing, training en coaching van topsporters doorheen hun
ontwikkeling.
Een kern van 18 beloftevolle jongeren zullen de kans krijgen in dit
begeleidingstraject te stappen. Zij zullen een gans seizoen begeleid
worden op sportmedisch vlak, niet alleen rekening houdend met
hun chronologische leeftijd maar tevens met hun puberale, fysieke
en mentale leeftijd. Dit uiteraard in constant overleg met de
sportieve en de medische staf van de club.
Koninklijk Berchem Sport wil zich met deze unieke strategie
duidelijk profileren als een club die een belangrijke rol wil spelen in
het bieden van kansen aan de jeugd in Antwerpen met als ultieme
bekroning de doorstroming naar het eerste elftal.
Voor dit project zijn we op zoek naar mensen en/of bedrijven die
hun naam hieraan willen koppelen. Geef zeker een seintje als jullie
hierin geïnteresseerd zijn zodat we een offerte op maat kunnen
uitwerken.
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D E J U IS T E M I X I N O NL INE E N
OF F LI N E CO M M U NIC ATIE
Naast de communicatie op de kledij zijn er nog vele andere
communicatiemogelijkheden om binnen deze prachtige traditieclub
uw doelgroep te bereiken.
Om regionale naamsbekendheid en een merkvoorkeur te creëren
zou u van de spelers en coaches uw ambassadeurs kunnen
maken. De zichtbaarheid van uw bedrijf kan door middel van het
mede sponsoren van het jeugdcomplex als communicatie in de
business ruimte, bar, in de kleedkamers, met vlaggen of banners op
de accommodatie, reclameborden of digitaal op onze schermen.
Ook online willen we uw bedrijf ondersteunen door u exposure te
geven op onze website (verschillende pagina's mogelijk), via sociale
media zoals Facebook en Instagram, e-mailcampagnes,
nieuwsberichten en events, of zelfs door onze spelers bij u op
bezoek te laten komen en hier een promotiefilmpje rond te maken.
We kunnen zelfs voor u en uw bedrijf een wedstrijd regelen zodat
uw personeel zelf een keer kan komen voetballen.
Berchem Sport zit in een nieuwe flow en houdt rekening met de
zakelijke ambities van haar partners. Zo willen we er namelijk mee
voor zorgen dat u uw professionele doelen bereikt.
Uiteraard omdat wij uw ambities delen maar vooral omdat uw
succes ook zal bijdragen aan ons succes en vice versa.
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H E T C RE Ë RE N VAN M E E R V ERKO O P E N
ME E R BE L E V I NG

DOE MEE MET BERCHEM S PORT IN 2020

BERCHEM SPORT ZET IN OP INNOVATIE EN IS
DAARBIJ EEN COMMUNICATIEPARTNER DIE WIL
BIJDRAGEN AAN EEN STERK IMAGO, EEN MERKBELEVING
EN GEBRUIKERSERVARINGEN

-

Maximale zichtbaarheid voor uw bedrijf naar de juiste
doelgroepen: Gezinnen met kinderen en sporters tussen
18-60 jaar

-

Dankzij onze accommodatie Het Rooi zal u ook mensen
aanspreken die niet verbonden zijn aan de club, maar wel
regelmatig komen sporten. Hierdoor zal u nieuwe doelgroepen
kunnen aanboren

I N T ER A CTIEV E SPORT S P ONS ORI NG
-

Kom met je wagenpark op ons nieuw jeugdcomplex pronken, ter
promotie van je dealership

-

Omdat spelers en medewerkers automatisch zullen fungeren als
ambassadeurs zal u ook meer verkopen genereren

-

Een leuk event met voetballers

-

-

Ondersteuning of promotie van andere merken

Meer interactie leidt tot meer bekendheid en dus meer
verkopen. Dankzij de communicatie via sociale media en andere
kanalen zullen wij u hierbij helpen

-

Productdemonstraties

-

Zet mee in op innovatie en blijf vernieuwend voor uw
doelgroepen

H O E G A AN WIJ TE WE RK?

12

-

Met onze mailcampagnes bereiken wij gemakkelijk meer dan
2500 mensen

-

Via onze website

-

Facebook en andere socialemediakanalen

-

Informeren van onze andere partners door middel van onze
spelers en medewerkers

-

Visibiliteit op ons complex
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W E L K E OU DE R, SPELER, FAM ILIELID,
T R A I NER, VRIJWILLIGER OF
B E S T U U RS L ID VAN D E JEUGD VAN
B E R CHEM SPORT ZET ZIJN NAAM OP
O NZ E WA L L OF SYM PATH Y?
Wall Of Sympathy is voor mensen die mee een hart onder de riem
willen steken in de jeugdopleiding van Berchem Sport. Met een kleine
bijdrage van 50 euro geeft u een officiële wedstrijdbal en helpt u onze
jeugd en haar werking om verder te groeien.
In totaal is er plaats voor 100 sympathisanten, maar uiteraard zetten wij
er graag een 2e bord bij !
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O PMER KI N G EN / AAN TEKEN I N G E N
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
VRAGEN?

..................................................
..................................................

Neem contact op met Dirk Lambrechts
Mail:
office@codiline.be
GSM:
0477 24 70 77
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