79ERS ERHVERVSNETVÆRK
Hvad er Hørsholm 79ers
• 79ers er en basketballklub, der driver ungdoms og elitehold på topplan
• 79ers har over 70 Danmarks- og Pokalmesterskaber for senior og ungdom
• 79er tilbyder et stærkt netværk med andre virksomheder
• 79ers er en aktiv medspiller for erhvervslivet i Nordsjælland
Hvad vil Hørsholm 79ers
• Skabe aktivt samarbejde mellem virksomheder
• Vi vil afholde de bedste events i Nordsjælland for sponsorer og publikum
• Vi vil fortsat være den førende basketballklub på talentudvikling i Danmark
• Vi vil fortsat udvikle og bruge egne og regionens spillere i Ligarækkerne
• VI vil tjene pengene, før vi bruger dem, og ikke gå på kompromis for at få
medaljer
Hvad indebærer et medlemsskab af Hørsholm 79ers Erhvervsnetværk
• Faste morgenmøder hver tredje torsdag kl. 7-9 faciliteret af Hans Kjærgaard
• Netværksøvelser
• To one-to-one møder efter hver netværksarrangement
• Invitationer til arrangementer udenfor netværk og basketball i løbet af året, fx
foredrag
• 3 hospitalityevents for to deltagere pr. sæson i forbindelse med kampe.
• 2 sponsorkort med adgang til samtlige hjemmekampe i sponsorområdet
• 10 adgangsbilletter til kampene i Basketligaen og Dameligaen
• Sparring med Hørsholm 79ers omkring udnyttelse af sponsoratet
• Link til hjemmeside og logo på www.79ers.dk
• Virksomheden forpligter sig til at sende virksomhedens logo i høj opløsning
(vektorgrafik) til sponsor@79ers.dk

79ERS ERHVERVSNETVÆRK
Pris for Hørsholm 79ers Erhvervsnetværk: 20.000 kr. + moms pr. sæson
Kontrakten indgås for en 2-årig periode og forlænges herefter automatisk for en
sæson, medmindre den siges op inden 1. april pågældende år. Betales halvårligt
1. juli og 1. januar. Sponsoren afholder selv omkostningerne til produktion af skilte og
andet materiale.

Deltagerbetaling pr. person til 79ers ved deltagelse i forbindelse med
hospitalityarrangementer i:
Danmarksturneringen: Slutspillet/Semifinale/Finale: 500 kr.
Pokalen: Pokalvinder: 500 kr.

Følgende virksomhed indgår hermed aftale om erhvervsnetværk med start
/ 20
Virksomhed:
Adresse:
Kontaktperson:
Mailadresse og telefonnummer på kontaktperson:
Hjemmeside:
Dato:

Underskrift for virksomhed

Underskrift for Hørsholm 79ers

Hørsholm 79ers, Stadionalle 5, 2960 Rungsted Kyst

