
IT’S THE PEOPLE 
BEHIND THE LINES 

THAT ENABLE 
THE INDIVIDUALISTS 

ON THE COURT 
TO SHINE.

WELCOME BEHIND 
THE LINES.

79ERS CARES
Hørsholm 79ers Basketball, Postboks 79, Stadion Alle 5, 2970 Hørsholm

www.79ers.dk 
www.facebook.com/79ersBasket

“TALENT WINS GAMES, 
TEAMWORK WINS CHAMPIONSHIPS” 

Citat: Michael Jordan 
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VORES AMBITIONER ER HØJE. PÅ DINE OG EGNE VEGNE.
Dine sponsorkroner skal ikke kun arbejde for os. De skal arbejde for begge parter. For et frugtbart 
samarbejde skal være til fælles bedste. Det betyder at sponsorkronerne skal gøre os bedre som 
både hold og klub samtidig med at du får konkret forretningsmæssig værdi for pengene. Det kan 
kun lade sig gøre fordi vi i klubben lægger vægt på at du får mest muligt for dem. At du kan støtte 
på den måde der passer dig og ikke os bedst. Derfor har vi lagt en ny strategi der gør det muligt og 
tilbyder både kendte og nye produkter. 

Vi håber du vil være med til at skabe Nordsjællands bedste underholdningsprodukt. Det sker kun 
hvis vi har de trænere, spillere, partnere og publikummer der skal til at skabe magi på banen såvel 
som på bundlinjen. 

DER ER MANGE MÅDER AT SAMARBEJDE PÅ. 
MON IKKE DER ER EN DER PASSER DIG?
Her kan du se de konkrete muligheder og hvad de koster. Men tag fat i os, så kan vi sammen finde 
ud af hvordan du får mest ud af de penge du investerer i samarbejdet.

TÆNK PÅ HVOR MEGET GODT VI KAN GØRE SAMMEN.
For klubben, byen og din virksomhed. Det handler jo ikke kun om sport, resultater og kroner og 
ører. Det handler også om oplevelser. Om stolthed og fællesskab. Om at skabe noget unikt sammen. 
Om at overvære små mirakler sammen, som når de små tager fusen på de store. Og det har vi 
tænkt os at gøre. Igen. Det lykkes kun hvis vi gør det vi tror på. Og ikke mindst gør det sammen.

SYNLIGHED 
I HØRSHOLM HALLEN

SYNLIGHED PÅ 
HOLDENE

PUBLIKUM, PARTNERE 
OG MEDLEMMER

PARTNERLOUNGE

BUSINESS PARTNERE

KLUBPARTNERE

ERHVERVSNETVÆRK

79ERS CARES
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