
Zuiderlaan 17, Waregem  -  056 44 00 42  -  academie@essevee.be

Producten

Contact

Branding terreinen Waregem/Zulte: Boarding (6m x 0,8m) (ex. BTW) (jaarlijks 15.000 bezoekers) € 375 3 jaar

Shirt - Voorzijde1 (ex. BTW)                                                                                                                                   (1200 stuks) € 15.000 3 jaar

Shirt - Rugzijde bovenaan1 (ex. BTW)     (1200 stuks) € 10.000 3 jaar

Shirt - Rugzijde onderaan + Broekje - Rugzijde bovenaan1  (ex. BTW)                                    (1200 stuks) € 10.000 3 jaar

Broekje - Voorzijde1 (ex. BTW)     (1200 stuks) € 5.000 3 jaar

Uitgangskledij (700 spelers + medewewerkers) 2 (ex. BTW)                                      (560 spelers) € 10.000 3 jaar

Opwarmingst-shirt wedstrijden2 (ex. BTW)                                                                                                                          (560 spelers) € 5.000 3 jaar

Kledijpakket + Naamgeving outdoor-stages3 (ex. BTW)                                                                   (475-tal deelnemers/jaar) € 2.500 3 jaar

Kledijpakket + Naamgeving indoor-stages4 (ex. BTW)                                                                       (250-tal deelnemers/jaar) € 2.500 3 jaar

Advertentie intern tv-circuit (Waregem + Zulte), maximum 20 sec. (ex. BTW) € 500 3 jaar

Bestickering minibusjes5 (ex. BTW) € 4.000 3 jaar

Hoofdpartner Tornooi Essevee Academie (jeugd + dames) (ex. BTW) € 2.500 1 jaar

Logo jaarkalender Essevee Academie (ex. BTW) € 75 1 jaar

Naampartner + visibiliteit oefencomplex Waregem (ex. BTW) € 15.000 10 jaar

Logo affiches Ladies Kick-Off (ex. BTW)  (100 stuks) € 50 1 jaar

Hoofdsponsor onderlegger eetfestijn (ex. BTW)     (1200 stuks) € 500 1 jaar

Klein logo onderleggers eetfestijn (ex. BTW)     (1200 stuks) € 50 1 jaar

Matchbal dames of G-voetbal (ex. BTW) € 100/match 1 jaar

1 Via sublimatie.

2 Via bedrukking, ten laste van Essevee Academie.

3 Via bedrukking, ten laste van partner. Omvat: Paasstage, Zomerstage en Cogi-stage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Via bedrukking, ten laste van partner. Omvat: TSAE najaar, TSAE voorjaar, kerststage.

5 Visibiliteit in Oost- & West-Vlaanderen, 20 ritten per week (4 busjes gedurende 5 dagen).

ALTERNATIEVE OPTIES 
Naast bovenstaande mogelijkheden is er steeds ruimte voor nieuwe producten en mogelijkheden. Als partner van  
de Essevee Academie kan u bijvoorbeeld ook een deel van of alle jeugdspelers activeren met een bepaalde promotie.  
De jeugdwerking wordt bijgestaan door het commerciële departement van SV Zulte Waregem. 

CONTACT ACADEMIE@ESSEVEE.BE  »

SV Zulte Waregem - Regenboogstadion
Zuiderlaan 17, Waregem

056 44 00 42
academie@essevee.be



Facts & fictures Events

» De Essevee Academie behoort 
tot de beste 8 jeugdopleidingen in België. 

» De Essevee Academie telt een 500-tal spelers. 
Deze worden opgedeeld in 220 jeugdspelers op 
eliteniveau, 140 op provinciaal niveau. 
De damesafdeling telt 118 actieve leden.  
Daarnaast zet de Essevee Academie al enkele jaren 
sterk in op G-voetbal en telt ondertussen  
een 30-tal spelers.

» Van U6 tot volwassen teams.

» De Essevee Academie telt een 70-tal trainers 
en 125 jeugdmedewerkers. 

» Het YES-Project (Young Essevee School):  
Er is een intensieve samenwerking met de secundaire 
school Groenhove, waardoor spelers ook driemaal per 
week ’s ochtends kunnen trainen.

Doorheen het seizoen organiseert de Essevee Academie volgende events: 

» Ladies Kick-Off  
De hele dag door worden er op het oefencomplex te 
Zulte wedstrijden gespeeld door onze verschillende 
damesploegen. Naast de terreinen wordt er 
randanimatie voorzien voor de 250 à 300 aanwezigen. 
De dag wordt afgesloten met een barbecue.

» TSAE 
Zowel in het voorjaar als in het najaar wordt er een 
lessenreeks van 10 techniektrainingen georganiseerd op 
zondagochtend voor 120 spelertjes uit de regio. 

» Eetfestijn  
Tweedaagse waarbij ouders, familie, medewerkers en 
spelers van de Essevee Academie uitgenodigd worden. 
Opkomst ligt rond de 800 aanwezigen.

» Sinterklaasfeestje  
Voor onze allerkleinsten (U6 tot U9).

» Kalenderverkoop 
Jaarkalender die foto’s van al onze teams  
op paginagrootte bevat.

» Kerststage  
48 spelertjes krijgen gedurende drie dagen training van 
topopleiders uit onze eigen Essevee Academie.

» De Essevee Academie werkt nauw samen met  
8 satellietclubs uit de regio: K. Olsa Brakel, KSK Ronse,  

K. Racing Waregem, KSC Wielsbeke, Sparta Petegem,  

RFC Wetteren, KSK Beveren-Leie, SV Wevelgem City.

» Alle trainingen en wedstrijden gaan door op  
de site Waregem (8 terreinen) of Zulte (2 terreinen).  
In Waregem wordt gebruik gemaakt van  
een gloednieuw oefencomplex, uitgerust met 
kleedkamers, burelen, vergaderruimtes, fitness, 
presentatieruimte, themacafé, ...

» De Essevee Academie staat onder de sportieve leiding 
van Joric Vandendriessche. 

» Quiz  
In groepjes van 5 strijden een 30-tal teams voor  
de overwinning.

» Het Indoor Jeugdtornooi  
Tweedaags tornooi voor ploegen U7 tot U10 dat jaarlijks 
meer dan 2000 aanwezigen telt.

» Indoortornooi G-voetbal 
150 voetballers en voetbalsters met een beperking 
geven een hele dag het beste van zichzelf.

» Eetfestijn dames 
Opkomst ligt rond de 250 aanwezigen.

» Internationaal Paastornooi dames  
Wordt dit jaar voor de 5de maal georganiseerd.  
Ploegen uit België en uit het buitenland zijn aanwezig, 
leeftijden gaan van U10 tot U15.

» Paasstage en zomerstage 
200 à 250-tal spelertjes tussen 5 en 14 jaar krijgen de 
kans om een hele week voetbalkamp te volgen op de 
accommodatie van SV Zulte Waregem.

» Cogi-stage 
80 spelertjes krijgen gedurende de tweede week van de 
zomervakantie training van topopleiders uit onze eigen 
Essevee Academie.

Essevee Academie: overzicht




