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HELE KOMMUNENS FYRTÅRN
Fællesskab – Sport – Oplevelser

Hvem er vi?
– Fundamentet for klubben
Skanderborg Håndbold blev grundlagt tilbage i 1982,
og har siden starten været kendetegnende ved at
være en Elite- og breddeklub med en særlig fokus på
ungdommen.
Klubben har en stor ungdomsafdeling, der rummer
alle niveauer. Men har en ungdomspiller – pige eller
dreng – talentet, viljen og ønsket om et liv som elitesportsudøver, påtager vi os det ansvar at videreudvikle på disse talenter.

Derfor blev SHEA (Skanderborg Håndbold Elite Akademi) oprettet i 2008. Her arbejdes der intensivt
med unge håndboldtalenter, der senere kan udvikle sig til seniorspillere på et højt plan – og dermed
komme i betragtning til Skanderborg Håndbolds LIGA-hold.
Vi er en af Danmarks største håndboldklubber med
over 650 medlemmer og mere end 200 frivillige.

SÆSON 2020/21 – EN SÆSON
DER ALDRIG BLEV HELT RIGTIG
Ungdommen blev lukket ned, og det var alene ligaholdene der afviklede kampe stort set uden tilskuere
hele sæsonen.
Ligadamerne leverede igen rigtig flot og bevarede
deres plads i Bambusaligaen som nr. 13 og 2 sejre i
Kvalifikationsspillet.
Ligaherrer sluttede som nr. 6 i ligaen for 3. år i træk.
Ungdomsholdene kom ikke rigtig i gang med turneringen.

SHEA
• 5
 hold til den
kommende sæson

UNGDOM
• F
 oreningshåndbold for alle piger og drenge – store og små
• U
 dvikling af Elite-spillere til
SHEA piger og drenge
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• U
 17: 1 hold piger
og 1 hold drenge
• U
 19: 1 hold piger
og 2 hold drenge

HÅNDBOLDLIGA
• D
 amer: Fortsat udvikling
af egne unge spillere
og forbliven i Bambusa
ligaen
• H
 errer: Ny konstallation med Skanderborg
Aarhus Håndbold med
fastholdelse af ambition
om slutspil

Partner i Skanderborg Håndbold
– Koncept og grupperinger
Partnerkoncept
Her kan du skabe nye forretningsforbindelser i en uformel
kontekst. Men kunder og medarbejdere inviteres også med til
en unik oplevelse i stemningsfyldte rammer.

Hospitality

I Skanderborg Håndbold skræddersyer vi samarbejdsaftalerne, så de passer til virksomhedernes ønsker og behov. På den måde får I
præcist dét, som skaber mest muligt værdi for
Jeres virksomhed.

Netværk

Å
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En aftale med Skanderborg Håndbold tager
udgangspunkt i vores 3 grundelementer:

D
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Eksponering

Hospitality, Eksponering og Netværk
Med vort fælles netværk med Skanderborg
Aarhus Håndbold, har du mulighed for at
skabe nye relationer, udvide dit netværk og

I Skanderborg Håndbold
findes en lang række
af forskellige eksponeringsplatforme for din
virksomhed. I fællesskab
finder vi præcis den helt
optimale løsning for Jer.

få inspiration. Gennem sparring og et godt
netværk, opnår du at få de rigtige mødeaftaler
i stand, at have succes og ikke mindst skabe
værdi for din forretning.

Partnergrupper
Niveau
Klub 2021-22:
Clubpartner:

Netværkspartner
Pris
kr. 2.021,under kr. 25.000,-

Bronzepartner

kr. 25.000-50.000,-

Sølvpartner

50.000-100.000 kr.

Guldpartner

100.000-200.000 kr.

Hovedsponsor

250.000 kr.

Netværk
•
•
•
•

 edlemsskab i en af de 4 netværksgrupper i Skanderborg og Aarhus
M
16 netværksmøder årligt fra kl. 7.30-9.15
5 Teammøder (aftales internt i hver gruppe)
2 netværksarrangementer ifm. håndboldkampe, hvor alle grupper er
repræsenteret
• Udveksling på tværs af netværksgrupperne

Hospitality
• 4
 VIP billetter i pulje til VIP arrangementer i forbindelse med hjemmekampe
i Skanderborg eller Aarhus
• 10 éntrebilletter i pulje til hjemmekamper

Eksponering
• L ogo i kampprogram
• Logo med link på hjemmeside

Pris: kr. 16.000,- ekskl. moms
Har I i forvejen en partneraftale Skanderborg Håndbold, vil prisen for netværket være kr. 10.000,- ekskl. moms (Hospitality-delen af netværket er således
ikke med).

Alle priser er ekskl. moms.
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Støt Skanderborgs Ligakvinder
– og bliv en del af Danmarks bedste talentudvikling
Skanderborg Håndbolds kvinder
har bidt sig fast i Ligaen – verdens
bedste håndboldliga!
Med ligaens yngste gennemsnitsalder og med mange
spillere fra klubbens egen talentudvikling, kæmper vi
uge efter uge mod nogle af verdens bedste hold og
håndboldspillere.
Vores DNA er talentudvikling
Vores opgave i den kommende sæson er igen at
finde den knivskarpe balance mellem at udvikle egne
talenter til etablerede ligaspillere, samtidigt med at
præstere på håndboldbanen og lave resultater i Bambusa Kvindeligaen.

Du opnår synlighed i forhold til lokale virksomheder
og kunder, og får adgang til et stærkt netværk, som
kan åbne døre til nye relationer for dig og din virksomhed.
Ønsker du en bredere eksponering, kan vi hjælpe dig
med eksponering på landsdækkende TV til konkurrencedygtige priser, eller on-line synlighed via vore
digitale platforme. Kun kreativiteten sætter grænser.
Læs mere herunder og kontakt os for en snak om
dine muligheder på: sh.dameelite@gmail.com
eller tlf. 4940 7882.

Som sponsor for ligadamerne bliver din virksomhed
en del af en positiv fortælling om vilje, fight og talent,
som du kan bruge i din virksomheds markedsføring.
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Kæmpe interesse for håndbold
– lokalt og nationalt

på de sociale medieplatforme. Og mange støtter op i
hallen.

Interessen for kvindehåndbold er stor og stigende.
Mellem 50.000 og 150.000 danskere ser med, når
der vises TV-kampe i kvindeligaen. Op mod 10.000
interesserede læser med på vores opslag og historier

Det giver dig en unik mulighed for at skabe synlighed
for dit brand og din virksomhed.
Læs mere om de mange muligheder i det følgende.

Trøje-eksponering
Trøjeeksponering
Med dit logo og firmanavn på spillernes tøj er du synlig overalt, hvor spillerne optræder i hele sæsonen;

7
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på hjemmebane, på udebane, på TV og på de sociale
medier.

Tøj

Type

Spillertrøje
front

Plac. 1

18.000

Plac. 2

65.000

Plac. 3

95.000

Plac. 4

95.000

Plac. 5

65.000

Plac. 6

18.000

Plac. 7

19.000

Plac. 8

18.000

Plac. 9

65.000

Plac. 10

65.000

Plac. 11

65.000

Plac. 12

18.000

Plac. 13

18.000

Plac. 14

18.000

Plac. 15

18.000

Paradedragt

Plac. 16

9.000

Trænere

Plac. 17

7.500

Plac. 18

7.500

Plac. 19-20

7.500

Plac. 21-22

7.500

Pris Beskrivelse

9

7

2
1

1

8

3
4

8

10
5

6

Spillertrøje
ryg

6
11

12

12

13

13

14
15

15

Shorts front

16

16

16

16

16

16

17

17

18

18

19

21

20

22

Shorts bag

Ærme eksponering på spillertrøje, front.
Maksimalt 10 x 8 cm.
Bryst eksponering på spillertrøje.
Maksimalt 11 x 7 cm.
Front eksponering på spillertrøje.
Maksimalt 25 x 10 cm.
Front eksponering på spillertrøje.
Maksimalt 25 x 10 cm.
Front eksponering på spillertrøje.
Maksimalt 25 x 10 cm.
Side eksponering på spillertrøje.
Maksimalt 25 x 10 cm.
Front eksponering på spillertrøje.
Maksimalt 10 x 5 cm.
Ærme eksponering på spillertrøje, bag.
Maksimalt 10 x 8 cm.
Ryg eksponering på spillertrøje, over
nummer. Maksimalt 25 x 10 cm.
Ryg eksponering på spillertrøje, over
nummer. Maksimalt 25 x 10 cm.
Ryg eksponering på spillertrøje, over
nummer. Maksimalt 25 x 10 cm.
Shorts eksponering, front.
Maksimalt 10 x 5 cm.
Shorts eksponering, front.
Maksimalt 10 x 5 cm.
Shorts eksponering, bag.
Maksimalt 10 x 5 cm.
Shorts eksponering, bag.
Maksimalt 10 x 5 cm.
Eksponering på paradedragterne består
af 3 lige store felter på front og bag.
Eksponeringen koster 7.500 kr. pr. stk.
Der er frit valg blandt de ledige
placeringer. Der kommer tryk både på
opvarmnings t-shirt og på paradetrøjen.
Eksponering på kraveflip på trænertrøjer.
Prisen er for begge sider og for hele
trænerteamet inkl. holdledere.
Front eksponering på skulderpartiet.
Prisen er for begge sider og for hele
trænerteamet inkl. holdledere.
Maksimalt 10 x 5 cm.
Front eksponering. Prisen gælder for
hele trænerteamet inkl. holdledere.
Maksimalt 25 x 10 cm.
Ryg eksponering. Prisen gælder for hele
trænerteamet inkl. holdledere.
Maksimalt 25 x 10 cm.
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Eksponering i hal og på TV
Kamp og hal
Mulighederne for at skabe synlighed i forbindelse
med ligadamernes hjemmekampe er mange. Gulv- og
bandereklamer, speak i hallen og flotte præsentationer på kuben mv. kan kombineres efter dine ønsker
80

81

82

83

84

70
61

54

60

53

52

TV-PODIE

57

56

63

55

62
71

85

6

86

87

88

Lad os tage en snak om mulighederne.

Hal

Type

Gulvreklamer
v/TV kampe

Plac. 51-58:
5.000
På 3-meter
Plac. 60-63:
5.000
Målfeltet
Plac. 70-71:
5.000
I målet
Plac. 80-89: 10.000
Skilt på
baglinien
LED tv5.000
kampe

51

LED
58

og behov. Der er også mulighed for at skræddersy
events eller kampagner til udvalgte kampe.

Skumbanner
baglinje
LED

Pris Beskrivelse

Diverse

Type

Kamp
sponsor

Eksponering
som kampsponsor

5.000

Kampprogram A5

Både fysisk
og digitalt/
online

2.500
5.000
10.000

89

Pris pr. kamp.
Størrelse 1 x 4 meter.
Pris pr. kamp.
Størrelse 1 x 4 meter.
Pris pr. kamp.
Størrelse 1 x 2,8 meter.
Pris pr. sæson pr. pude.
Størrelse 1 x 2,4 meter. Prisen er ekskl.
fremstilling af reklamedug.
Pris pr. kamp. Størrelse 1 x 40 meter.
Prisen er for 8 x 30 sekunder pr. tv-kmp.
Prisen er ekskl. produktion af LED.

Pris Beskrivelse
Prisen er pr. kamp. Kampsponsorat
indeholder: 4 éntrebilletter til den
pågældende kamp. Annonce i kamp
program, 4-6 speak i løbet af kampen.
Ret til uddeling af flyers til publikum.
Ret til egen eksponering i ankomstområdet og publikumskonkurrence el. lign.
Kåring af kampens spiller.
1/4 side
1/2 side
1/1 side

Sæt ansigt på dit Brand
– bliv personlig sponsor for et ligatalent
Personlig sponsor
Som personlig sponsor for en af Skanderborg Håndbolds unge ligakvinder bliver din virksomhed og dit
brand eksponeret på alle vore medieflader sammen
med din spiller.
Et personligt spillersponsorat giver et positivt værdisæt og massiv opmærksomhed.
Udover eksponering i forbindelse med kampe og på
sociale medieplatforme, kan du anvende din spiller
og klubbens logo i din virksomheds markedsføring.
Dit personlige sponsorat kan eventuelt suppleres
med særligt målrettede PR-aktiviteter for brand, virksomhed eller produkter, og vi hjælper gerne med at
udvikle ideer og forslag sammen med din spiller.
Der er mulighed for, at flere virksomheder kan gå
sammen om et personligt sponsorat.
Kontakt os for en snak om mulighederne.

Det får du med et personligt spillersponsorat:
• Ret til at benytte spilleren i virksomhedens
markedsføring
• Firmanavn og logo på spillerens officielle
profilbillede på Skanderborg Håndbolds
hjemmeside
• Speak med firmanavn hver gang, spilleren scorer,
redder, modtager gult kort eller bliver udvist
• Eksponering af firmalogo på kuben hver gang,
spilleren scorer/redder
• Firmanavn og logo i kampprogram
• Hashtag på spillerens officielle instagram-profil
• Individuelt tilrettelagte PR-events med spiller
(artikler, reklamevideoer, produkt-reklame, indlæg,
reception, messe eller lignende efter aftale og
mod merpris).

Pris Basissponsorat: kr. 25.000,- ekskl. moms
(med mulighed for tilkøb)
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Hospitality
– Billetpakker & Sæsonkort
PreMatch
Som Match-Partner plus får du – udover dit sæsonkort til alle hjemmekampe i Bambusa Kvindeligaen –
også adgang til vores PreMatch events.
Her får du før kampen de helt aktuelle oplæg fra
spillere, trænere og andre aktører. Der serveres enten en forfriskning, kaffe eller lidt at spise, som du
kan nyde i selskab med andre af holdets støtter.
Som noget nyt vil vi forsøge at lave forskellige
events ifm. PreMatch henover sæsonen, som vi vil
informere løbende om.
Der vil også være mulighed for, at du eller din
virksomhed kan bruge PreMatch til præsentation af
virksomheden eller Jeres produkter eller andre oplæg
eller events efter nærmere aftale.
Lad os tage en snak om mulighederne.
Type
Adgangsbillet
Sæsonkort
Match-Partner
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Pris Beskrivelse
50
600
2.000

Alm. adgangsbillet. Inkl. 1 øl/vand eller kaffe til kampen. Pris pr. kamp.
Sæsonkort. Inkl. adgang til alle kampe, samt 1 øl/vand eller kaffe pr.
kamp. Pris pr. sæson.
Sæsonkort samt 4-6 events pr. sæson. Inkl. adgang til alle kampe,
samt 1 øl/vand eller kaffe pr. kamp. Pris pr. sæson.

Ungdommen er fremtiden
– Resultaterne fra sæson 2020/21 taler sit tydelige sprog
Når du støtter og er sponsor på et ungdomshold,
går pengene til det pågældende holds tøj samt til
arbejdet i ungdomsafdelingen med udvikling og
fremtiden i Skanderborg Håndbolds ungdomsafdeling – én af landets allerbedste og allerstørste.
Som sponsor for ungdomshold og SHEA hold, vil vi
gerne give mulighed for også at få oplevelserne af
LIGABOLD. Der kan tilkøbes ligaprodukter til såvel
damer og herrer i henhold til Sponsorkonceptet – se
under Sponsor på hjemmesiden.

Eksponering og tøjreklamer til ungdomsholdene er
delt op i de 6 SHEA hold med deres særlige SHEA
Sponsorkoncept og for øvrige hold er der naturligvis
også muligheder for reklamer.
Her sker det typisk ved at de interesserede laver
aftaler med træner/holdleder/UU repræsentant for
den pågældende gruppe eller hold og så afregnes
tøjet direkte hos Sport24 der er klubbens leverandør
af tøj, som sørger for såvel tøj som tryk på tøj. Disse
aftaler gælder alle for 2 år, som typisk er tøjets
”levetid”.

En smagsprøve til specialpris:
2 stk. VIP billetter samt 10 stk. alm. entrébilletter –
specialpris kr. 2.000,- ekskl. moms.

– De 6 SHEA hold har deres eget sponsorkoncept:
Clubpartner

Bronzepartner

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

V
 irksomhedens logo på www.shea.dk – som Clubpartner
O
 pslag om sponsoraftale på facebook.com/sheasport
V
 irksomhedens logo på Roll-Up 90x200 cm stander på Fælleden
H
 oldfoto
E
 ksponering på spilletøj: Trøje eller buks på udvalgte hold

Priser fra 5.000-10.000 kr.

V
 irksomhedens logo på www.shea.dk – som Bronzepartner
O
 pslag om sponsoraftale på facebook.com/sheasport
V
 irksomhedens logo på Roll-Up 90x200 cm stander på Fælleden
H
 oldfoto
E
 ksponering på spilletøj: Trøje eller buks på udvalgte hold

Priser fra 10.000-20.000 kr.

Sølvpartner

Guldpartner

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

V
 irksomhedens logo på www.shea.dk – som Sølvpartner
O
 pslag om sponsoraftale på facebook.com/sheasport
V
 irksomhedens logo på Roll-Up 90x200 cm stander på Fælleden
H
 oldfoto
E
 ksponering på spilletøj: Trøje eller buks på udvalgte hold
S
 ponsorpleje ved hold/spillere 1 gang pr. sæson

Hovedsponsor

Skanderborg
Håndbold Elite
Akademi

V
 irksomhedens logo på www.shea.dk – som Hovedsponsor
O
 pslag om sponsoraftale på facebook.com/sheasport
V
 irksomhedens logo på Roll-Up 90x200 cm stander på Fælleden
H
 oldfoto
E
 ksponering på spilletøj: Trøje-front på alle 6 hold eller efter aftale
S
 ponsorpleje ved hold/spillere 1-2 gange pr. sæson eller efter
aftale

Priser fra 80.000 kr.

Vore eksponeringsmuligheder ligger på spilletøj og
træningstøj, hvor tegninger viser muligheder, og
hvor sponsor ”køber” ind
på placering i forhold til
hvilket sponsorat den pågældende sponsor har.
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•
•
•
•
•
•

Priser fra 40.000-80.000 kr.
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Priser fra 20.000-40.000 kr.

V
 irksomhedens logo på www.shea.dk – som Guldpartner
O
 pslag om sponsoraftale på facebook.com/sheasport
V
 irksomhedens logo på Roll-Up 90x200 cm stander på Fælleden
H
 oldfoto
E
 ksponering på spilletøj: Trøje-front på udvalgte hold eller efter aftale
S
 ponsorpleje ved hold/spillere 1-2 gange pr. sæson

NDBOL
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2
3

6

8
7
8
11

14

Se nærmere om hele
SHEA Sponsorkonceptet på www.shea.dk

12

13

9

U17 Piger

U17 Drenge 04

U17 Drenge 03

U19 Piger

U19 Drenge Odder

U19 Drenge

Kontaktinfo
sh.dameelite@gmail.com • Tlf. 4940 7992
jch@skanderborg-haandbold.dk • Tlf. 4073 1655

