
 

PappaGallis reverse sponsoring 

Normale sponsoring 
Traditionele sponsoring bestaat uit de betaling van een geldbedrag. De hoogte van dit bedrag wordt 
bepaald op basis van een inschatting van de gegenereerde publiciteitswaarde. Daarbij ligt het risico 
dubbel bij de sponsor. Hij betaalt vooruit én moet hopen dat de publiciteit inderdaad dat levert wat 
men verwacht. Bovendien is het bedrag binnen bij de gesponsorde, die weinig directe prikkel heeft 
om extra moeite te doen voor de sponsor. 
 
Reverse sponsoring 
Het is reëler om de zaken anders in te richten. Anders denken. De gesponsorde meent, dat de door 
hem gegenereerde publiciteit €10.000,-  sponsorgeld waard is. Dat betekent feitelijk, dat de 
marketing door de gesponsorde een meerwaarde creëert voor PappaGallis ter grootte van dit bedrag. 
Daar gaan wij graag in mee. De gesponsorde gaat aan de slag en krijgt een optie op een pakket 
PappaGallis aandelen, die op basis van de geldende koers een waarde vertegenwoordigt van € 
10.000,-. Daarmee is hij automatisch verbonden met PappaGallis. Als inderdaad de meerwaarde 
wordt gecreëerd, zal de waarde van het pakket na geleverde publiciteit zijn toegenomen met het 
gewenste sponsorbedrag. Zo realiseert de gesponsorde zijn sponsorinkomsten zelf. Geheel volgens 
de PappaGallis gedachte. Zonder initiële investering van beide kanten. 
 
Cashen 
Bovenstaande waardevermeerdering bestaat op papier en is daarmee nog niet te gelde gemaakt. Om 
een scheiding te houden tussen de waardevermeerderingeffecten van verschillende parallel lopende 
campagnes, kan het cashen (indien gewenst) via gescheiden procedures verlopen.  
Zo kan de gesponsorde zijn fan’s een aanbieding doen om ook te verbinden met PappaGallis tegen de 
door hem gewenste prijs. Daarmee steunen de fan’s hun idool en krijgen als tegenprestatie meteen 
ook aandelen PappaGallis. Dat creëert nog meer verbondenheid. Als cash een voorwaarde is, dan kan 
vanaf het eerste moment geld gegenereerd worden met deze procedure. 
 
Optie variabelen 
Bij iedere sponsoraanvraag zal bepaald moeten worden wat de variabelen van de optie zijn. De 
aantrekkelijkheid van de optie wordt bepaald door de waarde van publiciteit. De optie is qua waarde 
te managen via: 

 De uitoefenprijs (de koers waarop de aandelen verworven kunnen worden door de 
gesponsorde) 

 De hoeveelheid aandelen die verworven kunnen worden 

 De tijd die de gesponsorde krijgt om de optie uit te oefenen 
 
Mogelijkheden 
Dit systeem levert ongekende mogelijkheden.  

 Deze vorm van sponsoring is beschikbaar voor clubs groot en klein in allerlei sporten 

 Maar ook voor individuele sporters, artiesten of anderszins 

 Als gesponsorde met een optie kun je eventueel meeliften op de input die anderen leveren 

 Verbondenheid mogelijk tussen Ajax en Feijenoord 

 Het motiveert de gesponsorde tot een over deliver 
 


