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100%
BUFFALO

GHELAMCO
ARENA
Enkele cijfers:
+ KAA Gent telt jaarlijks 17.500 abonnementen.
+ De Ghelamco Arena heeft een capaciteit van
20.000 personen.
+ KAA Gent verwelkomt bij elke thuiswedstrijd
gemiddeld 2.300 business gasten in de diverse
hospitality formules.
+ KAA Gent is een business netwerkcentrum waar
alle genodigden elkaar voor en na de wedstrijd
ontmoeten in de verschillende business formules.
+ De publicitaire Partners genieten van 35 procent
meer exposure dankzij de perfecte TV-gerichte
visuals.
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Partnerstructuur 2022 - 2023

Partnerstructuur
KAA Gent hanteert sinds vorig seizoen een Partnerstructuur waarbij de
Partners centraal staan. Er wordt gewerkt met verschillende sterrenniveaus
waarbij per segment verschillende voordelen en extra’s worden voorzien.
In deze structuur zijn de Partners onze “sterren”.
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partner
structuur

partnerstructuur
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HOSPITALITY

VISIBILITEIT

BUSINESS CLUBS

Hospitality
Van skybox, lidmaatschap in de Executive Club met diner in het
sterrenrestaurant Horseele, Rolf Benz Lounge, tot de premium outdoor
seats, bij KAA Gent beleeft u voetbal als ware VIP.
Alle hospitality formules geven gratis toegang tot de centrale business
lounge waar alle VIPS elkaar kunnen ontmoeten voor en na de wedstrijd!
De ideale netwerkopportuniteit!

ACTIVATIE

10

DIGITALE
PAKKETTEN

SUB-BRANDS

hospitality
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lounges

Skyboxen Noord & Zuid
Specificaties

Match flow

+ De Ghelamco Arena beschikt over
Skyboxen gesitueerd in de AlkenMaes en vdk tribune.

Vanaf 2u30 voor de match:
Binnenkomen via de hoofdingang
(Zuid) of Meet district (Noord) en
rechtstreeks naar de 4de verdieping
in uw Skybox.
Champagnereceptie in uw Skybox.
Culinair 3-gangen diner verzorgd door
Gourmet Invent met passende wijnen.

+ Een Skybox heeft een capaciteit
van 12 tot 24 personen.
+ De zitplaatsen, comfortabele
Business Seats, bevinden zich
buiten op het terras zodat u
niets hoeft te missen van de
stadionambiance.
+ De Skybox kan full-option
worden ingenomen (dus inclusief
weekgebruik).
+ De catering is facultatief. Parking
is inclusief (aantal parkeerplaatsen
afhankelijk van de formule).
+ Een Skybox huurt u voor de duur
van drie seizoenen. Inclusief: alle
thuiswedstrijden van KAA Gent
(competitie, beker, Europese
wedstrijden, … met uitzondering
van de Supercup).
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Rolf Benz & Soccer Lounge

Eerste helft:
Match te volgen vanuit de Luxe
Outside Business Seats op het terras
voor uw Skybox.

Match flow

+ Is gesitueerd in de vdk tribune
(tribune 3). Deze unieke en
exclusieve business formule toont
alle mogelijkheden qua interieur en
inrichting.

Vanaf 1u30 voor de match:
Binnenkomen via ingang MeetDistrict
en rechtstreeks naar de 4de verdieping
in de Rolf Benz Lounge.
Ontvangst met champagnereceptie
met hapjes gevolgd door een zittend
diner.

+ Ideaal voor een groep van 4, 6 of 8
personen. Maximum capaciteit: 40
personen.

Rust:
Koffie met dessert.

+ Deze business formule kan genomen
worden voor 8 wedstrijden (3 toppers
en 5 niet-toppers naar keuze met
uitzondering van de Play-Offs en
Europese thuiswedstrijden).

Tweede helft:
Match te volgen vanuit de Luxe
Outside Business Seats op het terras
voor uw Skybox.

+ Binnen deze business formule zit een
driegangendiner waarbij de dranken
inclusief zijn.
+ De zitplaatsen voor het volgen van
de wedstrijd bevinden zich in de vdk
tribune (tribune 3). Parking wordt
voorzien afhankelijk van de
bestelling.

Na de match:
Nagenieten in uw Skybox tot ten
laatste 1u45 na de match.
Netwerkmogelijkheden in de
Business Lounge (1ste verdieping
hoofdtribune).

skyboxen

Specificaties

VIRTUAL
TOUR

Eerste helft:
Match te volgen vanuit zitplaatsen in de
vdk tribune (tribune 3).
Rust:
Koffie en dessert.
Tweede helft:
Match te volgen vanuit centrale
zitplaatsen in de vdk tribune (tribune 3).
Na de match:
Nagenieten in de Rolf Benz Lounge &
Soccer Lounge tot 1u00 na de match.
Netwerkmogelijkheden in de Business
Lounge (1ste verdieping hoofdtribune).
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Business Seats
Alle Business Seats van KAA Gent zijn gelegen in de hoofdtribune
(Alken-Maes tribune).

VIRTUAL
TOUR

Er zijn vier verschillende types Business Seats:
+ Eretribune
+ Luxe (BSL 123 en 125)
+ Premium (BSP 121, 122, 126 en 127)
+ Luxe Socio (Vak 124)
Alle Business Seats zijn outside met een schitterend zicht op het
terrein en voldoende beenruimte.
De prijs wordt bepaald op basis van het type en de locatie van
de Business Seat.
De catering is facultatief, de parking is exclusief.
Een Business Seat huurt u voor de duur van twee seizoenen.
Alle thuiswedstrijden van KAA Gent zijn inclusief (competitie,
beker, Europese wedstrijden, … met uitzondering van de
Supercup).

1

3

2

2
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1

Eretribune

2

Luxe (BSL 123 en BSL 125)

3

Premium (BSP 121, 122, 126 en 127)

4

Luxe Socio (Vak 124)

3

4
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Business Seats flow

VIRTUAL
TOUR

Match flow
Voor de match:
Binnenkomen via de hoofdingang met
vervolgens
champagnereceptie
in
de
Business Lounge op de eerste verdieping.
Partners met catering worden verwacht
van 2u15 voor de wedstrijd, terwijl de andere
Partners welkom zijn vanaf één uur voor de
wedstrijd.
Partners zonder catering zijn welkom in
de Business Lounge vanaf één uur voor de
wedstrijd.
Eerste helft:
Match te volgen vanuit de Business Seats in
de hoofdtribune (Alken-Maes tribune).
Rust:
Koffie met dessert bij de verschillende
catering-formules.
Netwerkmogelijkheden en dranken inclusief
(met uitzondering van champagne en sterke
dranken) in de Business Lounge.

Catering

Elke houder van één of meerdere Business
Seats ontvangt per thuiswedstrijd een keuze
uit volgende catering formules:
+ Diner à table Chateaubriand.
+ Diner à table Suggestiemenu.
+ Carvery beter gekend als een hoogstaand
“all you can eat” buffet.
De catering formules worden georganiseerd
op niveau 3 van de hoofdtribune met
een fantastisch uitzicht op het veld en
onmiddellijke toegang tot de Business Seats.

Een club zoals KAA Gent heeft nood aan een degelijke Business Club.

Dit wordt gecombineerd met een uitgebreid
assortiment aan dranken (er is een in detail
uitgewerkte wijnkaart).

KAA Gent wil de ingeslagen weg met events zoals het netwerkontbijt en

Catering is facultatief.

Business Partners, maar er zullen ook events georganiseerd worden voor

Tweede helft:
Match te volgen vanuit de Business Seats in
de hoofdtribune (Alken-Maes tribune).

business
seats

Na de match:
Nagenieten in de cateringformules tot 1u00
na de match.
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Business Clubs
Met deze formules wil het commerciële team van KAA Gent alle Business
Partners de mogelijkheid bieden los van thuiswedstrijden met mekaar in
contact te komen via 4 tot 5 events per seizoen.
de Business Nieuwjaarsreceptie verder volgen en op die manier een extra
platform bieden aan de Business Partners. Er zullen events zijn voor alle
specifieke segmenten.
De activiteiten worden bepaald op basis van voetbalkalender van het

Business Lounge
De Business Lounge is de centrale ontmoetingsruimte
voor alle Partners van KAA Gent. Deze is gesitueerd op
niveau 1 van de hoofdtribune van de Ghelamco Arena.
Tijdens de rust zijn de dranken inclusief. Na de wedstrijd
zijn deze betalend. Na de wedstrijd wordt entertainment
voorzien.

seizoen 2022-2023.
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executive club
Executive Club

VIRTUAL
TOUR

Specificaties
+ De Executive Club @ Horseele* is de
meest exclusieve formule van het
Belgisch voetbal. Waar de top van
het bedrijfsleven en de culinaire top
elkaar ontmoeten.
+ Het toprestaurant, Horseele*, met
uitzicht op het veld vormt het
unieke kader van de Executive Club.
+ Catering is facultatief en wordt
verzorgd door niemand minder
dan topchef Danny Horseele en zijn
team.
+ Elk lidmaatschap is geldig voor twee
personen. De Executive Club telt
maximaal 50 lidmaatschappen.
+ Het lidmaatschap van de Executive
Club wordt gecombineerd met een
Luxe of Eretribune Business Seat.
+ Een parkingplaats kan gereserveerd
worden.

18

+ Een lidmaatschap in de Executive
Club neemt u voor de duur
van één seizoen. Inclusief: alle
thuiswedstrijden van KAA Gent
(competitie, beker, Europese
wedstrijden, … met uitzondering van
de Supercup).

Match flow
Vanaf 2u30 uur voor de match:
Binnenkomen via de hoofdingang en
rechtstreeks naar de 4de verdieping
naar toprestaurant, Horseele*.
Ontvangst met champagnereceptie
met amuses gevolgd door culinaire
viergangendiner verzorgd door topchef
Danny Horseele en zijn team.
Eerste helft:
Match te volgen vanuit de Business
Seats in de hoofdtribune (Alken-Maes
Tribune).
Rust:
Koffie met dessert.
Tweede helft:
Match te volgen vanuit de Business
Seats in de hoofdtribune (Alken-Maes
tribune).
Na de match:
Nagenieten aan de pianobar van
toprestaurant Horseele* tot 1u45 na de
match.
Netwerkmogelijkheden in de Business
Lounge.

Young Business Club
Specificaties
De KAA Gent Young Business Club (YBC)
voor ondernemers en young pro’s tot
maximum 40 jaar werd opgericht met
volgende doelstellingen:
+ Specifiek aanspreken van een
bepaalde business doelgroep die
zeer sterk vertegenwoordigd is in
Gent. Relatie opbouwen met de
Partners van de toekomst.
+ Focus op voetbal, netwerking en
fun.
+ De KAA Gent YBC wordt gestuurd
door een kernteam.
+ Catering is inclusief en wordt
verzorgd door onze huiscateraar
Gourmet Invent.
+ Een lidmaatschap geldt voor
één persoon. De YBC mikt voor
het seizoen 2022-2023 op 50
lidmaatschappen.
+ Het lidmaatschap van de YBC
wordt gecombineerd met een
Premium Business Seat. Een ander
type Business Seat is mogelijk mits
meerprijs.
+ Een parkingplaats kan surplus
gereserveerd worden.
+ Een lidmaatschap in de YBC neemt
u voor de duur van één seizoen.
Inclusief: alle thuiswedstrijden
van KAA Gent (competitie, beker,
Europese wedstrijden, … met
uitzondering van de Supercup).

Match flow
Vanaf 1u30 uur voor de match:
Samenkomst bij MeetDistrict, op
niveau 5 van de VDK Tribune (Tribune
3), met receptie. Vervolgens wordt een
programma aangeboden met animatie
(spreker, centrale gast) en catering
inclusief dranken.
Eerste helft:
Match te volgen vanuit de Business Seats
in de hoofdtribune (Alken-Maes Tribune).
Rust:
Netwerkmogelijkheden en dranken
inclusief in de Business Lounge in de
YBC-corner.
Tweede helft:
Match te volgen vanuit de Business Seats
in de hoofdtribune (Alken-Maes Tribune).
Na de match:
Netwerkmogelijkheden in de Business
Lounge in de YBC-corner.

VIRTUAL
TOUR

Young business club
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Visibiliteit
KAA Gent beschikt met de Ghelamco Arena misschien wel over het
mooiste voetbalstadion van België wat via verschillende dragers
de mogelijkheid biedt om de regionale en/of (inter)nationale
naamsbekendheid van uw bedrijf te verhogen.

20

visibiliteit

Uitrusting
KAA Gent biedt uiteraard verschillende
exposure mogelijkheden aan zijn structurele
Partners op de officiële uitrusting die
gedragen wordt bij wedstrijden in de Pro
League, de Belgische Beker en de Europese
competities.
Mogelijkheden en opportuniteiten kunnen
op aanvraag besproken worden.

uitrusting
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led
boarding
3D Matten
LED Boarding

VIRTUAL
TOUR

De Ghelamco Arena beschikt over 240 meter
doorlopende LED boarding gepositioneerd
langs de zijlijn en achter beide doelen. Dit
is de hoogste kwaliteit LED boarding die
beschikbaar is.
LED boarding is de ideale en dynamische
drager voor visibiliteit van uw bedrijf met
als doelstelling de nationale, tv-gerichte
naamsbekendheid te verhogen.
+ Animaties worden aangeboden
minuut per thuiswedstrijd.

+ KAA Gent heeft voor de productie van
3D-matten een Partnership met Amayse
om de kwaliteit van de branding te
waarborgen.
+ De prijs van de 3D-mat wordt bepaald op
basis van de gekozen locatie.

per

+ Daarnaast is er ook een mooie opportuniteit
om als Partner op de LED boarding te
komen in de toegevoegde tijd van beide
speelhelften.
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+ 3D-matten liggen achter de doellijn
naast beide doelen wat strategisch een
perfecte locatie is om uw logo nationaal
en tv-gericht te laten schitteren. De
3D-matten zijn altijd in beeld, zowel bij
samenvattingen als bij live uitzendingen.

VIRTUAL
TOUR

3d matten
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led scoreborden
Vaste borden
LED Scoreborden
De Ghelamco Arena beschikt over twee grote
LED scoreborden met elk een oppervlakte van
42m². Kortom, de ideale drager voor lokale
merkbekendheid, want uw animatie, logo
of boodschap wordt getoond aan de 20.000
stadionbezoekers.
+ Uw animatie is dynamisch en kan gemakkelijk
aangepast worden doorheen het seizoen.
+ Naast een vaste advertentie is het ook mogelijk
een filmfragment te tonen.
+ Bovendien kan een advertentie ook gekoppeld
worden aan bepaalde wedstrijdacties zoals de
countdown, de spelerspresentatie, de score,
goals, verjaardagen gele en rode kaarten,
tussenstanden, wissels en de toegevoegde tijd.

Er moet een onderscheid gemaakt worden
tussen tv-gerichte en niet-tv-gerichte vaste
boarding.
TV-gerichte boarding zorgt voor een hoge
nationale visibiliteitswaarde voor uw bedrijf.
Niet-tv-gerichte boarding is gericht naar de
supporters en bezoekers in de Ghelamco
Arena wat zorgt voor meer lokale
naamsbekendheid.
+ Beide varianten zorgen uiteraard voor
extra visibiliteit tijdens de week, want
vergeet niet dat de Ghelamco Arena
goed is voor ongeveer 400 events per
jaar en bovendien ook verschillende
horecafaciliteiten heeft.
+ De prijs van de vaste boarding wordt
bepaald op basis van de gekozen locatie
.
VIRTUAL
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TOUR
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vaste borden
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publiciteitsbache
middencirkel
Publiciteitsbache
Middencirkel
Naar het voorbeeld van de Europese
competities kan bij thuiswedstrijden in de
Pro League ook een publiciteitsbache gelegd
worden op de middencirkel net voor de
wedstrijd. Dit zorgt voor visibiliteit van uw
bedrijf, niet alleen naar de bezoekers in de
Ghelamco Arena, maar ook op televisie.
+ Uw bedrijf bij elke thuiswedstrijd via een
publiciteitsbache in de middencirkel is een
unieke opportuniteit.
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Matchday Partner

Activatie

Bij een thuiswedstrijd naar keuze wordt de
Ghelamco Arena het uithangbord van uw bedrijf.
Als Game Day Partner wordt voor u een pakket op
maat uitgewerkt. Dit kan volgende zaken omvatten:
+ Flyering

Eigen/wijze manieren om jouw bedrijf in de kijker te zetten.

+ Sampling
+ Sfeeractie
+ Opname op alle visibiliteitskanalen
scoreborden, intern TV-circuit, …)

(LED

+ Pitch experience
+ Extra promomateriaal (inflatables, beachvlaggen,
…)
+ …
Als Matchday Partner wordt u opgenomen in de
voor- en/of nabeschouwing via de verschillende
communicatiekanalen van KAA Gent.
Daarnaast staat het commerciële team van KAA
Gent uiteraard ook open voor elke vorm van
creatieve invulling van dit Partnership.
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activatie

matchday partner
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wedstrijdbal
Wedstrijdbal
Ooit gedroomd om bij een thuiswedstrijd van
KAA Gent de wedstrijdbal te schenken. Met
een beperkte groep krijgt u de mogelijkheid
om net voor de aftrap naar het veld te gaan
om de wedstrijdbal te schenken en de aftrap
van vlakbij mee te maken. Als blijvende
herinnering ontvangt u na de wedstrijd uw
wedstrijdbal.
Daarenboven wordt u als Wedstrijdbal Partner
bij deze specifieke wedstrijd vermeld op het
intern tv-circuit en de LED scoreborden.

30

Pitch visit
Bij een thuiswedstrijd naar keuze geniet u samen
met uw genodigden (maximum 10 personen) van
het oplopen van de spelers in de neutrale zone van
de Ghelamco Arena.
Daarenboven wordt u als Pitch Experience Partner
bij deze specifieke wedstrijd vermeld op het intern
tv-circuit en de LED scoreborden.

pitch visit
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wigwam
Wigwam
Wigwam is één van de oudste clubbladen
in België en wordt al bijna 20 jaar verspreid.
Verhoog uw merkbekendheid door op een
budgetvriendelijke manier te adverteren
tussen de meest recente interviews, nieuwtjes
en foto’s.

Intern TV-circuit
Uw boodschap of logo is te zien op de 165 tvschermen van de Ghelamco Arena wat een
echte eyecatcher is in alle business units,
maar ook in de publieke ruimtes zoals de
supporterspromenade.
Het intern circuit start twee uur voor de
wedstrijd waarbij uw publiciteit wordt
afgewisseld met wedstrijdbeelden, interviews
, persconferentie, …
VIRTUAL
TOUR
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intern tv-circuit
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social media
(social) media bereik
Digitale Pakketten

Onze Social Media Kanalen winnen alsmaar in belang en kunnen steeds meer aanzien
worden als nieuwe, innovatieve manieren tot Partnership. Het staat alleszins vast dat KAA
Gent reeds een mooi, maar een dagelijks groeiend digitale achterban heeft.

KAA Gent wil meer en meer inzetten op digitale tools met bijhorende
commerciële opportuniteiten.
Deze commerciële mogelijkheden zijn gericht op de Belgische Pro
League, de bekercompetitie en de Play-Offs.
Dankzij het partnership tussen de Pro League en Relo sports kan elk
digitaal commercieel product structureel gevaloriseerd worden.
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digitale
pakketten

Facebook

+ 155.000

Instagram

+ 80.000

Twitter

+ 90.000

Youtube

+ 20.000

LinkedIn

+ 7.000

Mailings

95.000 mailadressen - 35% open rate - 5% CTR

Website

450.000 unieke bezoekers goed voor +3 miljoen page
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social media pakketten
Social Media Pakketten
Voor het beheer van onze social media kanalen werken we heel
nauw samen met Content Stadium. Zij voorzien ons van vaste
templates en een uniform digitaal gezicht op onze verschillende
social media kanalen.
Als Business Partner heeft u de kans om zich op structurele basis
doorheen het seizoen te koppelen aan deze templates aan de
hand van een stijlvolle logovermelding.
Verder wordt een kwartaalrapportage voorzien waarbij je ROI
visueel waar te nemen valt.
De beschikbare templates:

Mobiele applicatie
Branding
Koppel uw merk aan de belangrijkste digitale vernieuwing: de lancering van
een volledig nieuwe KAA Gent app.
Supporters blijven zo op de hoogte van het allerlaatste nieuws, kunnen, hun
kaart opladen, tickets aankopen, match statistieken bekijken of deelnemen
aan wedstrijden.
Kortom: een geweldige stap vooruit.

Live match center
Unieke content waarbij voor elk vooraf ingesteld wedstrijdevent, een push
notificatie via de app wordt gestuurd. In de app kan kunnen deze video’s
dan meteen ‘near live’ bekeken worden.
+ Near live goals
+ Near live Highlights (Top 5 attack, Top 5 Defence, Saves, Technical skills)
+ Actie(s)/ Saves van de match (minimum 1)
+ Samenvatting match

+ Pre match pakket
+ Selectie
+ Head-to-Head
+ Quote
+ Persconferentie
+ Match pakket
+ Matchday
+ Line-up
+ Post match pakket
+ Match stats
+ Player Stats
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+ Top topical
+ Birthday
+ Transfer
+ Fixtures
+ Next Match

mobiele app
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Partnervideo
Partnervideo

Maandelijkse acties

Uw bedrijfsvideo door ons laten shooten, regisseren en
achteraf laten bewerken. Met onze spelers als acteurs?
Het kan allemaal!
Basispakket:

+ 1/2 dag shoot
+| 1 of 2 dagen post productie
+ 2 spelers
+| 3 man crew (camera - regisseur - klank)

Op maandelijkse basis worden de Player en Goal Of The
Month (POTM) uitgereikt. De verkiezing hiervan loopt
vanaf dit seizoen volledig via de KAA Gent app.
De kanshebbers worden bekendgemaakt aan de hand
van een visual met logovermelding.
De video’s zelf zien voorzien van voor- en achterbumper
met jouw logo.
Ook Jean-Claude Bouvy trofee voor speler van het jaar
zit in dit pakket.

Player of the Month

Voorbeeld
Sendcloud

Voorbeeld
EnergyVison
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Goal of the Month

maandelijkse acties

39

business app
Jouw voordeel
+ Live goal clips en wedstrijdsamenvatting direct na de

▶️ Bekijk de digitale handleiding
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KAA Gent Business App

Membership

De KAA Gent Business App heeft als doel
onze Business Partners onderling en met
KAA Gent in contact te brengen plus het
laatste (business) nieuws te delen. Op de KAA
Gent Business App zijn een 500-tal bedrijven
actief, dus een absolute meerwaarde voor
uw netwerk. Om u inzicht te geven in de vele
functionaliteiten van dit platform hebben we
een digitale handleiding voorzien. Deze kan u
hieronder bekijken.

Geen abonnee maar toch genieten van exclusieve
voordelen? Kies dan voor het Membership van KAA Gent.

match via de app;
+ Altijd minstens 7% korting in de webshop;
+ Toegang aan halve prijs voor alle thuiswedstrijden van het
beloftenteam in 1e Nationale;
+ 20 euro cashback op je consumptiekaart;

Uiteraard mag ook u als Partner niet
ontbreken.
Ziet u de mogelijkheid om van uw diensten
via een kortingsoptie of andere aantrekkelijke
actie een win-win verhaal te schrijven voor
onze members, neem dan zeker contact op.
We denken graag met u mee, maar staan
uiteraard ook open voor uw creativiteit.

+ Supportersacties: win een meet & greet, exclusieve
stadiontour, pitch experience,...
+ Talrijke voordelen bij onze commerciële partners
+ O’leary’s
+ Runner’s Lab
+ Mc Donald’s
+ Venice Beach
+ ...

membership buffalo
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esports

Esports
Esports is a booming business with a yearly growth of 18%. 
That is why KAA Gent continues its partnership with one of
the best Benelux esports teams, LowLandLions, in season
2022-2023.
This team competes in both local and international
competitions:



+ League Of Legends: BeNeLux competition.
+ Counter Strike: Zowel nationale als internationale
competities.
+ FIFA: ePro League en de Weekend League.

Sub-brands
+ Jong KAA Gent
+ Buffalo Talent Center
+ KAA Gent Ladies

+ Rocket League

+ KAA Gent Foundation

Numbers 2021

15.000.000
MINUTES
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+255.000
VIEWS

+1.500.000
IMPRESSIONS

+7.000.
IMPRESSIONS

+2.000.000
VIEWS

sub-brands
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Buffalo talent center
Jong KAA Gent
+ Vanaf het seizoen 2022-2023 zal de U21 van KAA Gent door een nieuwe
competitiehervorming uitkomen in 1e Nationale van het profvoetbal en
spelen onder de naam Jong KAA Gent.

Buffalo Talent Center
Het Buffalo Talent Center vormt de jeugdopleiding van
KAA Gent. Een gevoelige verhoging van de doorstroming
richting A-kern vormt het finale doel. Om dit te bereiken,
hebben we naast een efficiënte organisatiestructuur
ook een veelzijdige en duurzame opleiding nodig met
prioritair accent op de individuele ontwikkeling van
talentvolle spelers. Succes-criteria voor de werking zijn
een performante talentdetectie, een vooruitstrevend
opleidingsplan, een efficiënt speler volgsysteem en een
topkader met experten en gespecialiseerde coaches.
In totaal telt het Buffalo Talent Center 230 spelers (U7U21) en ongeveer 40 trainers.
Recent werd trouwens het Blue White Network
opgericht, een samenwerking met 15 clubs in de ruime
omgeving van Gent wat logischerwijs extra commerciële

+ KAA Gent wil naast de uitbouw van het eigen Eerste Elftal ook sportief
blijven groeien met haar jeugdwerking. Jong KAA Gent wordt de laatste
tussenstap om vanuit onze jeugdopleiding door te stromen naar onze
A-kern. Een fantastische uitdaging om in de voetsporen te treden van
jeugdproducten als Matisse Samoise, Benito Raman & Hannes Van der
Bruggen.
+ Jong KAA Gent zal hun trainingen blijven afwerken op ons Buffalo Talent
Center, hun thuiswedstrijden spelen ze op hun nieuwe thuisbasis in
Oostakker. Abonnees kunnen de wedstrijden van Jong KAA Gent gratis
bijwonen.
+ Vanzelfsprekend biedt Jong KAA Gent ook commerciële mogelijkheden
met verschillende visibiliteitspaketten en hospitalityformules. Een
aanvullende interesse in onze beloftenploeg kan dienen als het
ideale verlengstuk voor onze commerciële Partners voor een mooie
verderzetting van uw partnership met KAA Gent.

Contactgegevens & info
Christophe Palmieri
christophe.palmieri@kaagent.be
0488 70 07 76
Warmoezeniersweg 8 - 9000 Gent

+ We verwelkomen u graag vanaf volgend seizoen 2022-2023 in Oostakker
voor alle wedstrijden van Jong KAA Gent!
Contactgegevens & info
Joachim Roose
Joachim@kaagent.be
0479 64 71 57
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kaagent.be/jeugd
 Kaagentjeugd
 buffalotalentcenter_kaagent

kaagent.be/jeugd
 kaagentjeugd
 buffalotalentcenter_kaagent

Jong KAA Gent
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foundation
KAA Gent Foundation
KAA Gent Ladies
Vrouwenvoetbal is één van de sterkst groeiende sporten
van de laatste jaren en de sterkste groeier voor vrouwen
in België en wereldwijd. Binnen deze groeiende markt
wil KAA Gent Ladies het uithangbord blijven voor het
noorden van het land. KAA Gent Ladies heeft meer dan
200 speelsters en was de Bekerwinnaar in 2017 en 2019.

De KAA Gent Foundation is de verbindende kracht van KAA Gent. Met
sociaal-sportieve projecten voor jong en oud worden persoonlijke en
sociale talenten van Gentenaars versterkt. De KAA Gent Foundation
organiseert voetbal voor thuis- en daklozen en mensen met
een psychosociale beperking, wandelvoetbal voor senioren en
pleintjesvoetbal voor jongeren. Maar ook meer-dan-voetbal met
de Buffalo Dance Academy, de Buffalo League of Wijkhuis Bij Pino
in de buurt Nieuw Gent-Steenakker. En samen met alle Gentse
voetbalclubs bouwt de KAA Gent Foundation aan een sportieve en
maatschappelijke omgeving waar Elk Talent Telt.

Contactgegevens & info
Christiaan Heemeryck
Christiaan.heemeryck@kaagentladies.be
0477 68 88 43
kaagentladies.be
 KaagentLadies
 kaagentladies

Contactgegevens & info
Wim Beelaert
contact@kaagentfoundation.be
wim.beelaert@kaagentfoundation.be
vzw Voetbal in de stad
Ottergemsesteenweg Zuid 808, 9000 Gent
09 330 23 33
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ladies

kaagentfoundation.be
 kaagentfdn
 kaagentfdn
 kaagentfoundation
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The Arena Events
De Ghelamco Arena in Gent is niet alleen de thuisbasis
van KAA Gent, maar vooral ook een uitstekende locatie
voor al uw events. Hierbij wil u uw genodigden niet alleen
plezieren, u wil ze tot trouwe fans maken. De locatie
staat garant voor een unieke sfeer en is dé ideale plek
voor een brede waaier aan evenementen, van groot tot
klein. We beschikken immers over verschillende ruimtes
en zalen die geschikt zijn voor diverse eventtypes.
Daarenboven geniet u van een schitterend uitzicht en
een samenwerking met kwalitatieve Partners, verzameld
in één huis.

Horeca
Een overzicht met meer info over onze restaurants.

Contactgegevens & info
Michiel Vanderheyden
michiel@thearena.gent
0475 97 24 27
09 330.23.66
www.thearena.gent
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the arena events

horeca
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Toprestaurant
Horseele*
Bij Restaurant Horseele* luncht en dineert u in
stijl. Met uitzicht op het mooiste voetbalstadion
van België baant u zich een culinaire weg door tal
van gerechten. Topchef, Danny Horseele, verwent
zijn gasten met meer dan 45 jaar ervaring: een
Michelin ster en een hoge score in Gault-Millau
zijn het resultaat van zijn Vakmanschap.
Deze culinaire ervaring beleeft u in een uniek decor
dat u doet dromen van een Londens penthouse
of een exclusieve Amerikaanse club: een warme,
gezellige bar inclusief haardvuur en boekenkast,
een knus en stijlvol restaurant en daarnaast nog
drie totaal verschillende private dining rooms/
vergaderzalen. Kom langs en ontdek!

17/20

Contactgegevens & info:
Danny Horseele
reservaties@restauranthorseele.be
09 330 23 20
horseele.be
 9000RestaurantHorseele
 restauranthorseele
 horseele-restaurant
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restaurant Horseele*
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sandwich
club
Buffalo Bistro
In de Buffalo Bistro kan u elke werkdag
terecht voor verschillende salades, koude
of warme gerechten en onze klassieker,
de Buffalo Burger. De Bistro is ook ideaal
om voor aanvang van een thuismatch al
te genieten van een lekkere maaltijd in de
Ghelamco Arena. Indien u in de buurt bent
van de Ghelamco Arena, kom dan zeker eens
langs voor een lekkere lunch.

Buffalo Sandwich Club
Onze Buffalo Sandwich Club bevindt zich in de
centrale inkomhal van de hoofdtribune van de
Ghelamco Arena. Naast een heel assortiment
belegde broodjes en ontbijtkoeken, serveert
het snacks zoals worstenbroodjes, panini’s
en minipizza’s. Het menu bevat ook donuts,
muffins, brownies, rijsttaarten en andere
lekkernijen.
Ideaal dus voor een snelle lunch.
De Buffalo Sandwichbar is elke werkdag open
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buffalo bistro

53

Uw contact
TYAS KASTELIJN

SEBASTIEN RONSE

COMMERCIAL MANAGER

COO

tyas@kaagent.be
0499 22 27 09

MARC SPINNAEL
SALES MANAGER
marc.spinnael@kaagent.be

sebastien.ronse@kaagent.be

JOACHIM ROOSE
joachim@kaagent.be
0479 64 71 57

0475 60 16 69

ROOS VAN DE VELDE

JONAS OLIEBOS
DIGITAL COORDINATOR

BUSINESS & HOSPITALITY

jonas.oliebos@kaagent.be

roos@kaagent.be

0494 48 80 00

Algemene voorwaarden
De Partner stemt in met alle verplichtingen die KAA
Gent worden opgelegd in het kader van de Pro League,
KBVB, UEFA of FIFA. De Partner verbindt zich ertoe de
reglementen van deze instanties te eerbiedigen. Zo ziet
de Partner af van enige vergoeding of compensatie ten
opzichte van KAA Gent en deze instanties, indien door
een verplichting, beslissing of reglement van de Pro
League, KBVB, UEFA of FIFA, … de club niet in staat is
de huidige overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te
voeren.

0497 58 64 36

CHRISTOPHE PALMIERI

LUCAS ALGOED
SALES & BUSINESS OFFICER

ACCOUNT MANAGER

vip@kaagent.be

christophe.palmieri@kaagent.be

0474 06 00 45

0488 70 07 76

PATRICK LIPS

CONTACT
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GHELAMCO ARENA
Ottergemsesteenweg Zuid 808 - 9000 Gent
kaagent.be

COMMERCIAL ADVISOR
patrick@kaagent.be
0475 50 22 14

55

