World Port Tournament 2017
De Baseball means Business edition
Tophonkbal in combinatie met meer exposure, een
groter zakelijk en diplomatiek netwerk, en optimale
relatiemarketing
Bij de zestiende editie van het World Port Tournament
(WPT), die van 1 t/m 9 juli 2017 in Rotterdam wordt
gehouden, draait het om Baseball means Business.
Het op één na grootste sportevenement van de stad
Rotterdam is het ideale platform om topsport en het
bedrijfsleven samen te brengen.
In sportief opzicht staat bij het WPT de deelname van
Team Kingdom of Netherlands garant voor geweldige
wedstrijden tegen tegenstanders van kaliber als Japan,
Cuba, Zuid-Korea en Curaçao. Dat zijn landen waar
honkbal de belangrijkste sport is en waar wedstrijden
worden gespeeld in volle stadions, voor veertigduizend
toeschouwers.
Met sterren die als prof in Amerika en Japan spelen,
behoort Team Kingdom of Netherlands bij de vijf beste
honkballanden van de wereld. Mondiaal gezien is
honkbal voor Nederland dan ook de op één na grootste
internationale sport.
Naast de spanning op het veld valt er tijdens en
rondom de wedstrijden weer volop van entertainment
te genieten. De afterparty’s bij het WPT zijn inmiddels
het handelsmerk van het evenement geworden en
zorgen ervoor dat bedrijven en relaties in Rotterdam
iets beleven dat uniek is bij sportwedstrijden. De

organisatie van dit honkbaltoernooi, dat inmiddels
32 jaar bestaat, is ervan overtuigd dat het WPT op het
gebied van relatiemarketing bij alle betrokkenen een
dikke tien scoort.
Toch willen we daar nog over heen. Daarom wordt bij
de zestiende editie nog een extra zakelijk element aan
het evenement toegevoegd: Baseball means Business.
Dit platform is een sportief, diplomatiek en zakelijk
netwerk, dat de ideale introductie is naar CEO’s van
bedrijven uit landen als de Verenigde Staten van
Amerika, Japan, Zuid Korea, Curaçao en Cuba, met
een vestiging in Nederland. Baseball means Business
biedt Nederlandse bedrijven de gelegenheid om via
de populairste sport in die landen op een unieke
manier de juiste contacten te leggen. De deelnemende
landen vertegenwoordigen hun havensteden; Kobe,
Busan, Havanna, Willemstad en uiteraard ons eigen
Rotterdam. Dit netwerk wordt volledig ondersteund
met aanbevelingsbrieven van de ambassadeurs van de
Verenigde Staten, Zuid Korea en Japan.
WPT Baseball biedt bedrijven die partner van
het evenement willen worden, de kans om door
middel van een aantal pakketten, uitgaande van de
doelstellingen van het betreffende bedrijf, een optimaal
rendement te scoren. Bedenk eens wat uw ROI (Return
of Investment) kan zijn: exposure, relatiemarketing,
vergroting van het zakelijk netwerk, diplomatiek
contacten en maatschappelijke bijdragen. In honkbal
spreek je dan van een grandslam.

Baseball means Business
Een dynamisch platform dat ondersteund wordt door
de ambassadeurs van Amerika, Japan, Zuid Korea en de
ambassadeurs van Nederland in deze landen.
Honkbal overstijgt protocollen en opent nationaal en
internationaal deuren die anders gesloten blijven.
Een enorme kans voor Nederlandse bedrijven om op de
meest toegankelijke manier en op het juiste niveau in
contact te komen met Amerikaanse, Japanse, Taiwanese
en Zuid-Koreaanse bedrijven met een vestiging in
Nederland of die hier zaken doen of willen doen.

Tijdens de zestiende editie van het WPT Baseball
organiseren we een aantal Baseball means Business
events in samenwerking met bovengenoemde
ambassades en Nederlandse ministeries.
Bij eerder gehouden Baseball means Business events
heeft de combinatie van sport en business voor
krachtige, succesvolle verbindingen gezorgd.
Meer daarover kunt u lezen op
www.worldporttournament.nl

Hieronder vindt u de partnership mogelijkheden voor uw bedrijf.

Main Partnership

World Port Tournament Baseball 2017
€ 75.000,• Naamgever sport en business events
•	Een ongekend sterke propositie van uw
bedrijf naar nationale en internationale
netwerken van Baseball means
Business gedurende heel 2017 en
toegang tot de events van het platform
tijdens het WPT 2017 met vermelding in
het event magazine
•	Exposure op tv, in dag- en zakenbladen
en op sociale media
•	Meerdere uitingen op en rond het veld
met uw bedrijfslogo
•	VIP-box: 15 relaties per wedstrijd en 2
passe-partouts voor uw gastheer/vrouw
• 2 P1 en 5 P2 VIP-parkeerkaarten
• Vermelding op event tickets
• Vermelding bij alle media-uitingen
•	Omhelzing van het Kingdom of
Netherlands team.

Embrace a team Partnership

World Port Tournament Baseball 2017
€ 25.000,•	Omhels een team en laat 9 dagen lang
zien dat uw bedrijf het beste voor heeft
met dat land. Profiteer van de exposure
naar het netwerk van bedrijven van dat
land.
•	Exposure tijdens de wedstrijden op de
dug-out van het land
•	Toegang tot de events van Baseball
means Business events tijdens het
WPT 2017 met vermelding in het event
magazine
•	2 P1 en 5 P2 VIP-parkeerkaarten
•	2 doeken van 6 x 2,2 meter op het veld
met uw bedrijfslogo
•	VIP-box: 15 relaties per wedstrijd en 2
passe-partouts voor uw gastheer/vrouw
•	Exposure via website en sociale media
•	Een meet-and-greet met het team en
uw relaties

Partnership

World Port Tournament Baseball 2017
€ 10.000,•	Een VIP-box gedurende het WPT
2017 waarin u per wedstrijd 15
gasten kunt ontvangen
•	2 passe-partouts voor uw
gastheer/vrouw
•	2 P1 en 5 P2 VIP-parkeerkaarten
•	Exposure via website en sociale
media
•	Toegang tot de events van
Baseball means Business tijdens
het WPT 2017
•	Actieve matchmaking vanuit WPT
Baseball

Ons partnerschap start zodra u ja zegt.
Onze netweken gaan per direct in werking.
Ons toernooi wordt uw hoogtepunt!

Uw doelstelling wordt de onze!

wereld

Wist u dat ons Kingdom of Netherlands team…
•

Wereldsterren heeft die in de profcompetities van Amerika en Japan spelen

•

Ze daar voor meer dan veertigduizend toeschouwers per wedstrijd spelen

•

Tot de beste honkballanden van de wereld behoort

•

In 2011 de laatste wereldkampioen ‘oude stijl’ is geworden

•

In 2013 de halve finale speelde van the World Baseball Classic, commercieel gezien het derde sportevent in de wereld

•

In november 2016 twee keer voor vijftigduizend toeschouwers en dertig miljoen tv-kijkers aantrad tegen Japan

•

Buitengewoon populair is in Amerika, Japan, Zuid-Korea, Taiwan, Cuba en andere honkballanden

•

Een sportieve bijdrage kan leveren aan uw zakelijke doelstellingen

Meer weten, neem contact op met Paddy Roomer (+31 6 22 599 166 – info@roomeradvies.nl)

