SPONSORMOGELIJKHEDEN

SKATELAND ROTTERDAM
20 JAAR SKATELAND
ROTTERDAM
Stichting Skateland is in 1997
opgericht in Den Haag. Initieel
om in de zomer de IJshockeyhal
in De Uithof te kunnen gebruiken
als skatepark. De behoefte was
zo groot dat al gauw een vaste
locatie in Den Haag volgde. Vrij
snel daarna (in 1999) opende een
tweede vestiging aan de Piekstraat
in Rotterdam.

kan sporten op ‘wieltjes’. “
Het open karakter van Skateland
maakt het makkelijk voor starters
om zich een individuele sport
eigen te maken. Meedere sporters
hebben zich in deze vertrouwde
omgeving ontwikkeld van
beginner tot (semi-) prof.

De medewerkers van Skateland staan klaar om een opbouwende samenwerking aan te gaan met bedrijven, personen of organisaties die willen
helpen om Skateland de komende jaren gezond te houden. Skateland wil
op die manier kunnen blijven ontwikkelen en inspelen op de behoeften
van de gebruikers.
Skateland is op zoek naar jou!

BEREIK EN DOELGROEPEN
Skateland is er voor iedereen die plezier beleeft aan urban rolsporten.
In de opbouw van het park is rekening gehouden met alle gebruikers,
wat zorgt voor een diversiteit aan bezoekers. Niet alleen qua sport,
maar ook qua leeftijd en herkomst. Van Rijmond en de Randstad tot heel
Nederland. En ook bezoekers uit het buitenland weten ons regelmatig te
vinden.

20 Jaar later is Skateland
Rotterdam nog steeds een begrip
in de skatewereld en blijft het haar
oorspronkelijke formule trouw:
“ Skateland Rotterdam is
een laagdrempelige indoor
voorziening waar iedereen op een
veilige en verantwoorde manier

SKATELAND ZOEKT JOU

Skateland is een aantrekkelijke partner voor het bereiken van de lastige
doelgroep van urban sporters. Bij Skateland komen alle verschillende
sporters bij elkaar op één vaste plek wat het makkelijk maakt deze
diverse groep te bereiken op één plek.

HET SKATEPARK
Met 2600 m2 is Skateland
Rotterdam één van de
grootste skateparken
van Nederland. Het
park is onderverdeeld in
diverse sectoren, en is
in de afgelopen 20 jaar
veelvuldig verbouwd om
te blijven voldoen aan de
vraag van de dynamische
groep gebruikers.
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HELPENDE HANDEN
Skateland Rotterdam is een op zichzelf staande stichting. Het skatepark draait al 20 jaar zonder structurele
subsidie en is afhankelijk van inkomsten uit het skatepark, sponsorinkomsten en vrijwillige bijdragen. Deze
bijdragen hoeven niet alleen financieel te zijn, alle soorten hulp is welkom.

VRIJWILLIGERS

MATERIALEN

OVERIG

Skateland kan elke
vrijwilliger gebruiken. Ben
je een bouwer, horecatijger,
financiële whizkid of heb
je gewoon zin om een keer
mee te helpen, alle helpende
handen zijn welkom.

Het hele jaar doet Skateland
aan onderhoud, groot
en klein. We kunnen elke
sponsoring in de vorm
van bouwmaterialen goed
gebruiken om het park en
de faciliteiten up to date te
houden

Je kunt Skateland op meer
manieren steunen. Denk
bijvoorbeeld ook eens aan
Skateland als huurlocatie, of
als partner bij een outdoor
evenement. Een ander
goed idee? Neem contact
op en we kijken naar de
mogelijkheden.

SPONSORMOGELIJKHEDEN
Skateland gelooft in meerjarige partnerships. Met als belangrijkste doel een actieve bijdrage te leveren aan
een leuke, ongedwongen en sportieve vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren in de vorm van diverse
rolsporten. De uiteindelijke invulling van het sponsorpakket gaat in overleg en is maatwerk, waarbij sponsoring
zowel in geld, natura of andere wijze mogelijk is. Hieronder staan een paar voorbeelden:
Particulier

Zakelijk

Vriend
€ 20,- per jaar

• Je foto gedurende 1 jaar op het fotobord

Vriend
€ 100,- per jaar
(excl. BTW)

• Een klein logobordje bij de ingang van het
skatepark (ca 5x20 cm)
• Naamsvermelding op sponsorpagina website

Boezemvriend
€ 50,- per jaar

• Je foto gedurende 1 jaar op het fotobord
• Een speciaal, limited edition ‘Vriend van
Skateland’ T-Shirt.

Kantinevriend
€ 100,- per jaar
(excl. BTW)

• Een klein logobordje op de bar van de kantine
(ca 5x20 cm)
• Naamsvermelding op sponsorpagina website

Sponsorpakketten (zakelijk)
Logo sponsor
(20 beschikbaar)

€ 300,- per jaar
(excl. BTW)

• Logo Bannerbord* (125x125 cm) op het skatepark
• Logo weergave met doorlink op de sponsorpagina van de website

Park sponsor
(15 beschikbaar)

€ 600,- per jaar
(excl. BTW)

• Logo Bannerbord* (125x250 cm) op het skatepark
• Logo weergave met doorlink op de sponsorpagina van de website
• 1x jaarkaart skatepark

Skateland Partner (5
beschikbaar)

€ 2.500,- per jaar
(excl. BTW)

•
•
•
•
•

2x Logo Bannerbord* (125x250 cm) op het skatepark
Logo weergave met doorlink op homepage van de website
4x jaarkaart skatepark
1x per jaar hoofdsponsor van een door skateland georganiseerd lokaal evenement
Naamsvermelding op (digitale) uitingen van Skateland op social media

Premium sponsor
(2 beschikbaar)

€ 7.000,- per jaar
(excl. BTW)

•
•
•
•
•
•

5x Logo Bannerbord* (125x250 cm) op het skatepark
Logo weergave met doorlink bovenaan homepage van de website
8x jaarkaart skatepark
1x per jaar hoofdsponsor van een door skateland georganiseerd lokaal evenement
Naamsvermelding op (digitale) uitingen van Skateland op social media
Keuze uit:
 ״״1x per jaar workshop/skateles voor beginners op locatie binnen Nederland
(max. 50 deelnemers incl. materiaal en mobiel skatepark, uitvoering in overleg)
 ״״2x per jaar gebruik van het complete skatepark voor privé event/ skatelessen/workshop
(uitvoering in overleg)

* Bord wordt in samenspraak met ontwerper van skateland uitgewerkt en gedrukt. Het bord wordt na beëindiging van de overeenkomt eigendom van de sponsor.

CONTACT
SKATELAND ROTTERDAM
Piekstraat 45
3071 EL Rotterdam
www.skateland.nl

Telefoon: +31 (0)10-4113413
Algemeen: info@skateland.nl
Sponsoring: sponsoring@skateland.nl

Instagram.com/skateland010
Facebook.com/skatelandrotterdam

K.v.K. Rotterdam: 41136505
Bankrekening: NL65 INGB 0008 200 103

