SPORTEN
ONDERNEMEN
AMBITIE

WIE IS SKADI?

700+ leden

Samenwerken

Teamspirit

Skadi
Rotterdam
is
de
grootste
studentensportvereniging van Rotterdam.
Sinds 1926 bouwt Skadi aan haar
bestaansgeschiedenis met inmiddels meer
dan 700 leden. Onze leden nemen actief
deel aan roeiwedstrijden op recreatiefen topsportniveau. Daarnaast zetten
Skadianen zich in op organisatorisch
vlak
middels
commissiewerk
en
bestuursfuncties. Juist die combinatie van
sportiviteit en ondernemerschap maakt
Skadi compleet.

WAT KENMERKT SKADI?
AMBITIE
Skadianen worden gestimuleerd om zelfredzaam te zijn,
initiatief te tonen en te leren van hoogte- en dieptepunten.
We zijn gefocust en durven te dromen van Olympisch goud.

DOELGERICHT
Bij Skadi streven we er voortdurend naar om het
maximale eindresultaat te behalen. Dit doen we door
samen te werken voor onze gemeenschappelijke doelen.

EENDRACHT
Roeien is een intensieve teamsport
waarbij alles draait om samenwerking.
Skadianen zijn betrokken bij de
vereniging en zetten zich dagelijks in op
zowel organisatorisch als sportief vlak.
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SAMENWERKEN MET SKADI
Skadi streeft met haar sponsorprogramma naar een
prettige en duurzame samenwerking door middel van
duidelijke afspraken en persoonlijk contact.

WAAROM SAMENWERKEN?
Vergroting van naamsbekendheid
onder Nederlandse studentenroeiers
Rekruteren van een specifieke
doelgroep van potentiële werknemers
Het leveren van een
maatschappelijke bijdrage

HOOFDSPONSOR / VLOOTSPONSOR
De hoofdsponsor kent
de
meest
intensieve
samenwerking met Skadi.
Uw bedrijf heeft recht op
complete
exposure
binnen en buiten Skadi.
Zo staat uw bedrijfslogo
bijvoorbeeld op alle sportkleding van onze leden.

Deze
sponsor
ziet
haar naam door alle
wateren in Nederland
glijden. Uw bedrijf zal
namelijk als sponsor
op alle boten zichtbaar zijn en daarmee de
exposure vergroten in
de gehele roeiwereld.

SPONSORPAKKETTEN
Naast de hoofd- en vlootsponsor biedt
Skadi nog drie variaties in sponsorpakketten aan om een samenwerking te
verwezenlijken die past bij uw bedrijf.

GOUD
PAKKET

ZILVER
PAKKET

BRONS
PAKKET

Titel

X

X

X

Logo welkomstbord Skadi

X

X

X

Permanent logo op de
website

X

X

X

Verzorgde roeiclinic(s)

X

X

X

Verenigingsblad

X

X

X

Pagina in de almanak

X

X

X

Inhousedag

X

X

Plaatsing artikel(s) website

X

X

Rowers Recruitment Week

X

Evenement

X

* Aan dit document mogen geen rechten ontleend worden.
De pakketten en de bijbehorende sponsorbijdragen staan ten alle tijden open voor wijziging.

RECRUITMENT MOGELIJKHEDEN
Op 25-29 november 2019 vindt de Rowers Recruitment Week plaats onder het
motto een Sterke Start. Deze week wordt gekenmerkt door verschillende thema’s,
bedrijven en studies die samenkomen op Skadi. Door een presentatie, workshop, case, inhousedag of ander event kunt u zien wat Skadianen in huis hebben.

EVENEMENTEN
Naast vaste sponsoren, staat Skadi ook open
voor bedrijven die zich willen binden aan een
specifiek evenement. Er worden jaarlijks meerdere
roeievenementen door Skadi georganiseerd die
ieder een ander segment van de sport dekt.

ROTTERDAM HARBOUR RACES
Dit evenement vindt plaats tijdens de Wereldhavendagen, waar elk jaar
meer dan 500.000 bezoekers naar toe komen. De bijzondere locatie met
uitzicht op de moderne skyline van Rotterdam maakt het evenement uniek.

ROTTEBOKAAL

ERASMUS SPRINTS

De Rottebokaal is de grootste competitieroeiwedstrijd van Nederland en vindt plaats
op 30 en 31 mei 2020. Deze tweedaagse
wedstrijd trekt dagelijks meer dan 1500
bezoekers, 300 deelnemende boten en nog
1200 bezoekers op het Rottebokaalfeest.
De locatie, Willem-Alexanderbaan in
Zevenhuizen, biedt gezien de ruimte veel
mogelijkheden voor ludieke vormen van
promotie. Denk aan zichtbaarheid op het VIPterras of op het terrein met promotietenten
en vlaggen.

Deze wedstrijd vindt plaats
medio juni 2020 en wordt
samen met K.R. & Z.V. De
Maas georganiseerd op de
Willem-Alexanderbaan. De
sprintvelden worden gestart
door zowel junioren en
studenten als senioren en
bedrijfsachten. De variëteit
aan deelnemers is een
uniek onderdeel van deze
wedstrijd.

EUREKAWEEK
De Eurekaweek is een kenningsmakingsweek die georganiseerd
wordt door de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit evenement
is een zeer geschikt moment om naamsbekendheid te creëren
onder alle Rotterdamse studenten. Tijdens de Eurekaweek worden
mogelijkheden geboden om in contact te komen met deze doelgroep.
Dagelijks zal er 400 man aanwezig zijn op het Skadi terrein en wordt er
gepromoot op verschillende externe locaties in Rotterdam. Er worden
promotie T-shirts gedragen en meer dan 2500 flyers uitgedeeld.

MOLENLOOP
De Molenloop is een hardloopwedstrijd langs de
Rotte in Rotterdam Noord. Vorig jaar heeft de eerste
editie, waar ruim 100 Rotterdammers aan meededen,
plaatsgevonden. De Molenloop wordt georganiseerd
voor iedereen die mee wil doen. Dit evenement is nog zeer
nieuw en biedt daardoor veel ruimte voor eigen invulling.

INTERESSE?
Wij streven naar een
samenwerking op maat.
Dit houdt in dat er voor de
pakketten, altijd een optie is
tot wijzigen van de inhoud.
Kortom alles is mogelijk!
Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met
onderstaand
mailadres.

commissie.extern@skadi.nl

