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Be part of it!
Benut uw kansen bij ADO Den Haag.
Den Haag is een stad van contrasten: stad en strand; koninklijk en volks; diplomatiek en recht-voorzijn-raap. Naast de landelijke overheid en internationale organisaties kent de stad een bloeiend
bedrijfsleven. Het geld wordt verdiend bij de grote multinationals en de vele MKB-bedrijven in de
stad.
Den Haag ontwikkelt zich in rap tempo tot centrum van de grotere regio Haaglanden. Vindt voor zo’n
uitgebreid gebied met zoveel verschillen maar eens een bindende factor. Die bindende factor is er:
ADO Den Haag. Bij ADO Den Haag komt heel Haaglanden samen: voetballiefhebbers van alle rangen
en standen, maar ook ondernemers en hun gasten genieten gezamenlijk van hun ADO Den Haag.
Wij heten u van harte welkom om zakenrelaties in een informele sfeer te ontmoeten of om huidige
relaties te onderhouden. Dineren op niveau, samen een drankje drinken in een stijlvolle ambiance,
genieten van de wedstrijden in het sfeervolste stadion van de eredivisie. Naast zeventien
thuiswedstrijden en bekerduels worden in het stadion vele bijeenkomsten en netwerkevents
georganiseerd.
ADO Den Haag biedt u verschillende kansen op commercieel- en hospitalitygebied. De businessclub
van ADO Den Haag is het grootste netwerkplatform in de regio Haaglanden. Dus ook als u wat
minder van voetbal houdt, biedt het lidmaatschap van de businessclub u de kans om nieuwe klanten
en leveranciers te ontmoeten en zo nieuwe business te genereren.
Daarnaast zijn de mogelijkheden om te adverteren bij ADO Den Haag schier eindeloos: van de
reclamemasten vóór het stadion tot LED Boarding in het stadion; en van narrowcasting tot ADO
Kidsmagazine. Wat uw advertentiebehoefte ook is; bij ADO Den Haag kunt u de exposure van uw
gading vinden.
ADO Den Haag is van iedereen. De club is geworteld in de Haaglandse samenleving. Naast sponsoring
van het eerste elftal kunt u ook het vrouwenteam of de jeugdafdeling ondersteunen, mocht dat
beter passen bij uw bedrijfsfilosofie. We zijn er trots op dat we van alle eredivisieclubs de meeste
sociaal-maatschappelijke activiteiten verrichten. Als maatschappelijk partner in de nieuwe stichting
‘ADO Den Haag in de Maatschappij’, kunt u een project adopteren en zo uiting geven aan uw
maatschappelijke binding met de regio Haaglanden.
Als u op basis van deze brochure vrijblijvend met ons kennis wilt maken, kunt u contact opnemen
met de commerciële afdeling via 070-305 45 15 of commercielezaken@adodenhaag.nl.
Ik nodig u van harte uit om toe te treden tot de ADO Den Haag familie!
Dick Vierling
Commercieel Directeur
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ADO Den Haag historie
Historie
ADO Den Haag is onder de naam ADO opgericht op 1 februari
1905. De vereniging
Alles Door Oefening werd opgericht in café Het Hof van Berlijn
aan de Haagse Papestraat. Nadat ADO rond de jaren 30 haar
intrek nam in het Zuiderpark Stadion lukte het de hoogste
klasse te bereiken in het Nederlandse Betaalde voetbal. Op 1
juli 1971 fuseerde ADO
met het Scheveningse Holland Sport, wat er toe leidde dat FC
Den Haag de voetbalnaam
werd. Mede door de inbreng van clubiconen Lex Schoenmaker
en Aad Mansveld boekte FC Den Haag in de jaren ’70 grote
successen. In 2007 verhuisde ADO Den Haag na 80 jaar
Zuiderpark Stadion naar het Kyocera Stadion aan de rand van
Den Haag. Het moderne
en publieksvriendelijke stadion gelegen in het Forepark biedt capaciteit aan 15.000 supporters.
ADO Den Haag nu
ADO Den Haag gaat over meer dan negentig minuten voetbal. De bestaansredenen van de club zijn
vastgelegd in een missieverklaring: ADO Den Haag gaat voor winst! De club biedt supporters
topvoetbal en vermaak voor de regio Haaglanden in een sportieve en veilige ambiance. ADO Den
Haag levert een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van een jeugddroom, biedt inwoners in
de regio de gelegenheid tot maatschappelijke betrokkenheid en bevordert integratie. ADO Den Haag
is in feite een ontmoetingsplaats voor alle lagen van
de bevolking, ongeacht leeftijd of afkomst.
Hierdoor en met extra aandacht voor de
jeugdopleiding en sociale projecten als ‘De Held’
voor schooljeugd, levert de club naast vermaak en
een gevoel van trots tevens een sociaalmaatschappelijke bijdrage aan de samenleving in de
regio en bevordert zij indirect de integratie van
allochtonen en autochtonen. De kernactiviteit blijft
echter altijd het winnen van wedstrijden en
plezieren van bezoekers.
ADO Den Haag is voor iedereen
ADO Den Haag is het bindmiddel voor de samenleving — zowel in termen van sociale klasse als in
termen van herkomst (cultuur) — in regio Haaglanden. Uitgangspunt van het sociaalmaatschappelijke beleid van ADO Den Haag anno nu is dat de club in Haaglanden de
ontmoetingsplek is voor iedereen, ongeacht leeftijd, sexe of afkomst. Sinds dit jaar zijn alle
maatschappelijke projecten ondergebracht in de stichting ‘ADO Den Haag in de Maatschappij’. De
maatschappelijke projecten worden uitgesplitst naar:
• Een sportieve en respectvolle jeugd;
• Bieden van toekomstperspectief via scholing en werkgelegenheidsprojecten;
• Gezonde leefstijl door meer beweging en gezonde voeding;
• Bevorderen integratie.
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Kyocera Stadion

De 150 miljoen passanten die ieder jaar over de A4 en A12 rijden, kunnen het nieuwe stadion van
ADO Den Haag in het Forepark (naast het Prins Clausplein) niet ontgaan. Het stadion is inmiddels één
van de iconen van de stad Den Haag en heeft inmiddels ook een naamgever, de multinational
Kyocera.
Een voetbalstadion zoals een voetbalstadion
anno nu moet zijn. Publieksvriendelijk,
comfortabel, veilig. Met ruime
parkeergelegenheid en goed bereikbaar
met het openbaar vervoer. Een capaciteit van
15.000 toeschouwers, 4 mooie en ruime business
clubs en 40 ruime business units.
Een stadion met Europese allure, of specifieker:
Engelse allure. Het Engelse stempel is niet alleen in
de bouw – met tribunes dicht op het veld- terug te
vinden, maar ook in de manier waarop door iedere bezoeker de wedstrijden worden beleefd.
Uit onderzoek van de KNVB blijkt het Kyocera stadion nu al het sfeervolste stadion van de eredivisie
te zijn.
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Business Units
Op de derde en vierde etage van het Kyocera Stadion bevinden zich 40 ruimte Business Units, met
toegang tot een eigen terras met Business Seats. Iedere unit heeft een verwarmd buitenbalkon met
12 seats. Standaard oppervlakte van 54 vierkante meter, casco opgeleverd en naar eigen smaak in te
richten, bijvoorbeeld als tweede kantoor of extra vergaderzaal. Of volledig gericht op de ontvangst
van relaties, bijvoorbeeld in lounge room- of bruin café stijl. Zeven dagen in de week toegankelijk: uw
eigen dependance op een A-locatie!
Lidmaatschap Business Unit ADO Den Haag:
• Huurcontract 3 of 5 jaar
• Casco oplevering; eigen inrichting
• Oppervlakte 54 vierkante meter (exclusief balkon)
• 12 seats
• 1 VIP parkeerkaart en 5 P2 parkeerkaarten
• Toegang tot de volgende wedstrijden van ADO Den
Haag: alle reguliere competitiewedstrijden (17
wedstrijden), KNVB Bekerwedstrijden en
vriendschappelijke wedstrijden die ADO Den Haag
speelt in het Kyocera Stadion.
• Toegang tot alle ontvangstruimte op wedstrijddag Residentie Club en Business Club.
• Deelname activiteiten Business to Business ADO Den Haag.

Residentie Club
Een club gemodelleerd naar de Engelse stijl van een herensociëteit. Captains of industry, politici, en
vertegenwoordigers van de gemeentelijke en landelijke overheid, ambassades en het grote aantal
internationale organisaties dat zich in Den Haag bevindt, ontmoeten elkaar hier in een even
exclusieve als ongedwongen ambiance. Exclusief voor leden is het aangrenzende restaurant. De
ontmoetingsplaats op topniveau met een capaciteit van 800 stoelen.
Lidmaatschap Residentie Club ADO Den Haag:
• Minimale afname van 2 seats
• Parkeerkaart per 2 seats
• Contractduur minimaal 1 jaar
• Toegang tot de volgende wedstrijden van ADO
Den Haag: alle reguliere competitiewedstrijden
(17 wedstrijden), KNVB Bekerwedstrijden en
vriendschappelijke wedstrijden die ADO Den Haag
speelt in het Kyocera Stadion.
• Toegang tot ontvangstruimten op wedstrijddagen
in de Residentie Club en Business Club.
• Koffie, drankjes en luxe garnituur in Residentie Club inbegrepen.
• Dinermogelijkheden in restaurants; Residentie Club Restaurant, Business Club Restaurant.
• Mogelijkheid tot bestellen van extra kaarten.
• Deelname activiteiten Business to Business ADO Den Haag
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Business Club
Grootste en meest dynamische Business Club van de Regio Haaglanden. Zaken doen en sportiviteit
gaan hier hand in hand. 1.230 uitstekende zitplaatsen, ontvangstruimte van 700 vierkante meter.
Naast de moderne Business Lounge hebben de leden hun eigen, voortreffelijke, restaurant. Na iedere
wedstrijd live muziek.
Lidmaatschap inclusief:
•
•
•

•
•
•
•

Parkeerkaart per 2 seats
Contractduur minimaal 1 jaar
Toegang tot de volgende wedstrijden van ADO
Den Haag: alle reguliere competitiewedstrijden
(17 wedstrijden), KNVB Bekerwedstrijden en
vriendschappelijke wedstrijden die ADO Den
Haag speelt in het Kyocera Stadion.
Toegang tot ontvangstruimte Business Club op
wedstrijddagen.
Dinermogelijkheid in Business Club Restaurant.
Indien beschikbaar mogelijkheid tot bestellen van extra kaarten.
Deelname activiteiten Business to Business ADO Den Haag.

Brasserie Club
Omschrijving
Jonge ondernemers en vertegenwoordigers uit diverse branches die zich hierin verenigen, vormen
sinds jaar en dag de basis van ondernemend Haaglanden en ADO Den Haag. In hun eigen ruimte
ontmoeten ze rond de wedstrijden de overige, eveneens uitermate bij hun club betrokken leden.
Uitstekende plaatsen op de tribune, waar men de wedstrijden gezamenlijk met bevlogen
betrokkenheid volgt. Informeel is hier het toverwoord. De voetbalsfeer spat er vanaf.
Lidmaatschap Brasserie Club ADO Den Haag inclusief:
• Parkeerkaart per 2 seats
• Contractduur minimaal 1 jaar
• Toegang tot de volgende wedstrijden van ADO Den Haag: alle reguliere competitiewedstrijden
(17 wedstrijden), KNVB Bekerwedstrijden en vriendschappelijke wedstrijden die ADO Den Haag
speelt in het Kyocera Stadion.
• Na afloop wedstrijd toegang tot de Brasserie op wedstrijddagen
• Indien beschikbaar mogelijkheid tot bestellen van extra kaarten
• Deelname activiteiten Business to Business ADO Den Haag
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Kans om te adverteren met grote exposure!
Adverteerders hebben bij ADO Den Haag de keuze uit een breed scala aan mogelijkheden, variërend
van dynamische reclame op LED boarding tot specifiek op toeschouwers gerichte stadionuitingen. Uit
deze mogelijkheden kan naar wens het meest ideale pakket worden samengesteld. Naast de
landelijke exposure ontvangen adverteerders bij ADO Den Haag een zeer hoge mate van regionale
exposure. Ook de twee reclamemasten naast het stadion bieden sponsoren een goede mogelijkheid
om een grote groep mensen te bereiken. Jaarlijks passeren 150 miljoen mensen via de A4 en A12 de
42 meter hoge masten met roterende en verlichte vlakken van 12 x 9 meter.
De mogelijkheden voor exposure in het Kyocera Stadion op een rij:
LED Boarding
LED Boarding systeem aan de televisie zijde (lange zijde en korte zijde). De attentiewaarde ligt vele
malen hoger dan de statische boarding. Uw boodschap is te zien bij de thuiswedstrijden van ADO
Den Haag alsmede bij samenvattingen en andere uitzendingen op televisie, zoals Eredivisie Live.
Beschikbaar vanaf 1 minuut per wedstrijd.

Narrowcasting (interne TV-circuit)
In het stadion bevinden zich meer dan 30 schermen waarop u uw boodschap kunt vermelden. De
schermen zijn verspreid in verschillende ruimtes in het hoofdgebouw alsmede in de Passage van het
stadion met optimale communicatiemogelijkheden richting de toeschouwers.
Vaste Boarding
Het is mogelijk om vaste boarding te plaatsen in het stadion. Deze vaste posities bevinden zich langs
het speelveld, dugouts, trapopgangen en aan de achterwand van de openbare tribunes. Het is
mogelijk TV gevoelige posities te verkrijgen. Daarnaast kunt u gericht uw reclameboodschap
communiceren naar uw doelgroep op de tribune.
Reclamemasten
De twee reclamemasten naast het ADO Den Haag Stadion hebben maar liefst 150 miljoen passanten
per jaar. Uw boodschap bereikt een zeer grote doelgroep. De masten bestaan ieder uit drie
roterende en verlichte vlakken van 12 x 9 meter. Beschikbaar vanaf 1 vlak per maand.
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ADO Den Haag Media
ADO Den Haag beschikt over diverse mediauitgaven; variërend van de programmaboekjes, de
jaarlijkse presentatiegids, het Kids Magazine, de ADO Den Haag Courant, het business-tobusinessblad Zaken en Mensen tot aan ADO TV. Ideale middelen om gericht uw doelgroep te
bereiken.
Wij helpen u graag bij het bepalen van een mediamix, die past bij de advertentiebehoefte van uw
bedrijf.
Bal- of wedstrijdsponsor
Altijd al eens door het stadion willen klinken met uw bedrijfsnaam? Dit is mogelijk door middel van
een bal- of wedstrijdsponsorarrangement.
Balsponsor
Als balsponsor klinkt uw audioboodschap in het Kyocera Stadion. U ontvangt 2 Business Club
toegangskaarten en een parkeerkaart. U wordt vermeld als balsponsor in het programmablad, de
ADO Den Haag pagina in de Wegener en Telstar huis-aan-huiskranten en op de meer dan 30 TV
schermen in het stadion. Daarnaast ontvangt u de gesigneerde wedstrijdbal van de betreffende
thuiswedstrijd.
Wedstrijdsponsor
Als wedstrijdsponsor ontvangt u naast de titel wedstrijdsponsor van de betreffende thuiswedstrijd 6
Residentie Club-toegangskaarten, 3 VIP parkeerkaarten, 25 toegangskaarten voor vak D (t.b.v.
bijvoorbeeld uw personeel) en 6 ADO Den Haag shawls. U wordt vermeld in het programmablad, de
ADO Den Haag pagina in de Wegener en Telstar huis-aan-huiskranten en met uw persoonlijke
audioboodschap in het stadion. Ook is uw bedrijf te zien op de meer dan 30 TV schermen in het
stadion.
Wedstrijdarrangementen:
Een middag of een avond genieten met uw gasten in het sfeervolle Kyocera Stadion? In onze
gezellige restaurants en lounges kunt u met trots uw gasten ontvangen om vervolgens samen te
genieten van een wedstrijd van ADO Den Haag.
Het Business Arrangement voor wedstrijddagen bestaat uit:
• Een Business Club seat op de Eretribune
• Een parkeerkaart
• Een brunch, lunch of diner (afhankelijk van aanvangstijd wedstrijd)
• Een pauzedrankje in de Business Club
• 2 uur naborrelen inclusief bittergarnituur in de Business Club.
De arrangementen zijn uit te breiden met bijvoorbeeld een ADO Den Haag shawl.
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ADO Den Haag Evenementenlocatie
Het Kyocera Stadion heeft veel meer te bieden dan alleen een ‘voetbalfunctie’ en biedt tal van
mogelijkheden voor grote of kleine evenementen, optredens, congressen, (product)presentaties,
trainingen/ opleidingen, meetings, trouwerijen en vergaderingen. Hoe groot of klein uw evenement
ook is, u kunt terecht in het Kyocera Stadion.
De statige Residentie Club of de sfeervolle Senaatskamer, de gezellige Business Lounge of één van de
luxe Business Units, zelfs de tribunes en kleedkamers behoren tot de mogelijkheden. Alle ruimtes in
het Kyocera Stadion kunnen tot uw beschikking staan.
Een ideale locatie, gericht op de toekomst, publieksvriendelijk, comfortabel en veilig, met meerdere
multifunctionele ruimtes, voortreffelijke catering en ruime parkeergelegenheid.
Met haar ligging tussen de drie grootste verkeersaders, de A12, A13 en A4 en de aanwezigheid van
twee treinstations is het Kyocera Stadion uitstekend bereikbaar met zowel de auto als het openbaar
vervoer.
Meetings & Events
Mogelijkheden:
Rondleidingen
Congressen
Diners/ Borrels
Presentaties
Kinderfeestjes
Vergaderingen
Personeelsuitjes
Recepties
Trouwerijen

Beschikbare Ruimtes:
Residentie Club
Residentie Restaurant
Business Club
Business Club Restaurant
Brasserie
Senaatskamer
Perscentrum
Spelershome
Kleedkamers
Passage
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Extra sponsormogelijkheden
Naast sponsoring van het eerste elftal kunt u ook het vrouwenteam of de jeugdafdeling
ondersteunen, mocht dat beter passen bij uw bedrijfsfilosofie.
Vrouwenvoetbal
Het vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport van Nederland. Het vrouwenelftal van ADO Den
Haag eindigde afgelopen seizoen voor de tweede achtereenvolgende keer op een tweede plaats in
de eredivisie van de vrouwen. Veel speelsters komen uit voor Jong Oranje. Bij thuiswedstrijden wordt
het team ondersteund door de grootste supportersschare in de vrouweneredivisie. Door sponsoring
van het vrouwenelftal helpt de ADO Den Haag vrouwen hun droom te realiseren en bereikt u tevens
een specifieke doelgroep.

Jeugdopleiding
De jeugdopleiding van ADO Den Haag heeft van oudsher een goede naam. Tal van talenten hebben
hun weg gevonden naar het betaalde voetbal. De jeugdopleiding van ADO Den Haag biedt een
beroepsopleiding waarin jonge talenten worden opgeleid tot betaald voetballer zonder dat dit ten
koste gaat van de schoolopleiding. ADO Den Haag draagt het keurmerk Regionale Jeugd Opleiding
van de KNVB. Daarnaast vervult de club met de ADO Den Haag Academy een belangrijke rol bij de
ondersteuning van amateurclubs in de regio Haaglanden. De jeugd heeft de toekomst. Met uw
sponsorschap kunt u die toekomst kleur geven.
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Maatschappelijk partner
Dit seizoen zijn alle maatschappelijke projecten van ADO Den Haag ondergebracht in de stichting
‘ADO Den Haag in de Maatschappij’.
ADO Den Haag is van iedereen. De vele sociaal-maatschappelijke projecten die de club uitvoert,
zorgen ervoor dat ADO Den Haag geworteld is in de Haaglandse samenleving. ADO Den Haag heeft
een viertal speerpunten geformuleerd: jeugd, werkgelegenheid, gezondheid en integratie.
Met uw bedrijf kunt u als maatschappelijk partner toetreden tot de stichting. U geeft dan onder
andere – via ADO Den Haag – uiting aan uw binding met de regio.

Merchandise ADO Den Haag en uw bedrijf
Als u met uw bedrijf uiting wilt geven aan uw band met ADO Den Haag bestaat er nu de mogelijkheid
om unieke merchandise te bestellen. Dat komt altijd van pas. Denk bijvoorbeeld aan een
eindejaarskado voor uw medewerkers. ADO Den Haag biedt u de mogelijkheid officiële ADO Den
Haag merchandise, bijvoorbeeld shawls met eigen logo en bedrijfsnaam, te bestellen. Mocht u
interesse hebben in deze of andere merchandise neem dan contact op met de officiële fanshop door
een email te sturen naar webshop@adodenhaag.nl.
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Contactformulier
Commerciële Zaken
Indien u meer informatie wenst aangaande de business mogelijkheden bij ADO Den Haag dan kunt u
contact opnemen met onze commerciële afdeling via 070 305 45 15 of
commercielezaken@adodenhaag.nl
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