
Elitesport er langt fra kun for eliten. Tvær  mod giver elitesport, når det er gjort rig  gt, 
fantas  ske oplevelser for børn, unge, forældre, fans, partnere og hele området, det foregår i. 

At have elitehold giver alle - ikke mindst de kommende genera  oner - en kæmpe gave: de 
bedste rollemodeller og nogle fede oplevelser. 

Tænk over de  e: Barnet der starter med at spille basketball som ganske ung. Har nogle 
fantas  sk år med inspirerende og dyg  ge trænere. De får stribevis af gode venner og sociale 
kompetencer, der vil følge dem resten af livet. De lærer at sæ  e sig mål, de bliver ambi  øse, 
pligtopfyldende og sidst men ikke mindst, så lærer de at indgå i et fællesskab - en gave for livet. 
Og så skal vi ikke glemme dem, der vælger at forfølge dommer- eller trænervejen, som  dligt 
får deres første uddannelse. Senere, når alle er klar  l erhvervslivet, står virksomhederne i kø 
for at ansæ  e dem – i høj grad på grund af den rejse de har været på, siden de første gang 
trådte ind i en sportshal og en rejse for livet

HVORFOR 79ERS?

79ERS AMBITIONER

• Vi vil give vores spillere og trænere en oplevelse som 
rangerer blandt deres fem største oplevelser i livet

• Vi vil a  olde de fedeste events i Nordsjælland for 
sponsorer og publikum

• Vi vil have fyldt hal  l ALLE ligakampe – 1.300 
 lskuere

• Vi vil fortsat være den førende på talentudvikling i 
Danmark

• Vi vil fortsat udvikle og bruge egne og regionens 
spillere i ligaen

• Vi vil supportere og hjælpe de spillere, der ønsker 
at kombinere uddannelse og basketball i 
udlandet

• Vi vil fortsat udvikle dommer- og 
trænerskolen, så vi kan  ltrække, 
fastholde og udvikle ungdommen

• Vi vil udvikle vores erhvervs- og 
partnernetværk så det fortsat er a  rak  vt for 
erhvervslivet, uanset basketball eller ej

• Vi vil tjene pengene, før vi bruger dem, og vi går ikke 
på kompromis for at få medaljer



HØRSHOLM 79ERS BRONZE
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  lbyder et stærkt netværk med andre virksomheder
• 79ers er en ak  v medspiller for erhvervslivet i Nordsjælland

Hvad vil Hørsholm 79ers
• Skabe ak  vt samarbejde mellem virksomheder
• Vi vil a  olde 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 Hørsholm 79ers bronzesponsorat
• 3 hospitalityevents for to deltagere pr. sæson i forbindelse med kampe.
• 2 sponsorkort med adgang  l samtlige hjemmekampe i sponsorområdet
• 10 adgangsbille  er  l kampene i Basketligaen og Dameligaen
• Sparring med Hørsholm 79ers omkring udny  else af sponsoratet
• Link  l hjemmeside og logo på www.79ers.dk
• Virksomheden forpligter sig  l at sende virksomhedens logo i høj opløsning 

(vektorgrafi k)  l sponsor@79ers.dk



HØRSHOLM 79ERS BRONZE
Pris for Hørsholm 79ers Bronzesponsorat: 8.000 kr. + moms pr. sæson
Kontrakten indgås for en 2-årig periode og forlænges here  er automa  sk for en 
sæson, medmindre den siges op inden 1. april pågældende år. Betales halvårligt 
1. juli og 1. januar. Sponsoren a  older selv omkostningerne  l produk  on af skilte og 

andet materiale.

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

Virksomhed:

Adresse:

Kontaktperson:

Mailadresse og telefonnummer på kontaktperson:

Hjemmeside:

Dato:

Underskri   for virksomhed Underskri   for Hørsholm 79ers

Hørsholm 79ers, Stadionalle 5, 2960 Rungsted Kyst

Følgende virksomhed indgår hermed a  ale om bronzesponsorat med start 
      /     20



79ERS KAMPSPONSORAT
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  lbyder et stærkt netværk med andre virksomheder
• 79ers er en ak  v medspiller for erhvervslivet i Nordsjælland

Hvad vil Hørsholm 79ers
• Skabe ak  vt samarbejde mellem virksomheder
• Vi vil a  olde 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 kampsponsorat
• Synlighed overfor publikum og sponsorer. 
• Mulighed for at udlevere materiale  l publikum, 

lave konkurrencer samt vise reklamevideoer 
på storskærmen.

• I partnerloungen har kampsponsor også 
mulighed for at præsentere sig selv og 
virksomheden, lave konkurrencer - og vi er 
åbne for forslag  l udny  else af sponsoratet.

• Hvis der købes kampsponsorat af en kamp 
med spisearrangement er fi re bille  er  l 
arrangementet inkluderet.



79ERS KAMPSPONSORAT
Pris for kampsponsorat

Antal   Total
Kampsponsorat topkamp m. spisearrangement kr. 10.000
Kampsponsorat mediumkamp m. spisearrangement kr 5.000
Kampsponsorat uden spisearrangement kr. 3.000

Tilkøb   Total
Bille  er m. popcorn og øl/vand  l uddeling á kr. 30

Partneren betaler selv for produk  on af reklamer, fl yers oa.

Kontrakten indgås et afgrænset antal arrangementer. Datoer  lgår e  er a  ale 
mellem partner og Hørsholm 79ers.

Virksomhed:

Adresse:

Kontaktperson:

Mailadresse og telefonnummer på kontaktperson:

Hjemmeside:

Dato:

Underskri   for virksomhed Underskri   for Hørsholm 79ers

Hørsholm 79ers, Stadionalle 5, 2960 Rungsted Kyst

Følgende virksomhed indgår hermed a  ale om kampsponsorat med start 
      /     20



79ERS VÆGREKLAME
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  lbyder et stærkt netværk med andre virksomheder
• 79ers er en ak  v medspiller for erhvervslivet i Nordsjælland

Hvad vil Hørsholm 79ers
• Skabe ak  vt samarbejde mellem virksomheder
• Vi vil a  olde 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 vægreklamesponsorat
• Vægreklamerne ses af alle brugere af Hørsholmhallen, i alle sportsgrene. 
• Loyalitetsa  ale med rabat  l medlemmer og sæsonkortholdere hos Hørsholm 

79ers
• To loyalitetskort, der giver rabat  l andre bu  kker i loyalitetsprogrammet samt 

adgang  l alle kampe i Hørsholm 79ers. 



79ERS VÆGREKLAME
Pris & antal

Skilt på gavl 0,8x1.60 meter inkl. loyalitetsklub  kr. 8.000
Skilt på langside 0,8x2.30 meter inkl. loyalitetsklub  kr. 12.000
Skilt på langside 0,8x4.60 meter inkl. loyalitetsklub  kr. 20.000

Partneren betaler selv for produk  on.

Bonus: Semifi nale: 5%, fi nale: 10%
Alle priser er ex. moms

Kontrakten indgås for en 2-årig periode og forlænges here  er automa  sk for en 
sæson, medmindre den siges op inden 1. april pågældende år. Betales årligt 1. 
juli. Sponsoren a  older selv omkostningerne  l produk  on af skilte, som faktureres 

direkte fra producenten.

Virksomhed:

Adresse:

Kontaktperson:

Mailadresse og telefonnummer på kontaktperson:

Hjemmeside:

Dato:

Underskri   for virksomhed Underskri   for Hørsholm 79ers

Hørsholm 79ers, Stadionalle 5, 2960 Rungsted Kyst

Følgende virksomhed indgår hermed a  ale om reklameskiltsponsorat med start 
      /     20



79ERS RULLEBANDER
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  lbyder et stærkt netværk med andre virksomheder
• 79ers er en ak  v medspiller for erhvervslivet i Nordsjælland

Hvad vil Hørsholm 79ers
• Skabe ak  vt samarbejde mellem virksomheder
• Vi vil a  olde 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 rullebandesponsorat
Rullebander står i direkte TV-vinkel. Der er maksimalt 10 sponsorer pr. bande. 
Banderne kan sæ  es sammen i sek  oner, så man kan få små og store budskaber 
ud.
Indeholder loyalitetsa  ale med rabat  l medlemmer og sæsonkortholdere 
hos Hørsholm 79ers og to loyalitetskort, der giver rabat  l andre bu  kker i 
loyalitetsprogrammet samt adgang  l alle kampe i Hørsholm 79ers. 



79ERS RULLEBANDER

Pris & antal

3 meter rullebande (plus produk  on kr. 1.500) kr. 5.000

6 meter rullebande (plus produk  on kr. 3.000) kr. 8.000

9 meter rullebande (plus produk  on kr. 4.500) kr. 10.000

15 meter rullebande (plus produk  on kr. 6.000) kr. 15.000

30 meter rullebande (plus produk  on kr. 12.000) kr. 25.500

Bonus: Semifi nale: 5%, fi nale: 10%
Alle priser er ex. moms

Kontrakten indgås for en 2-årig periode og forlænges here  er automa  sk for 
en sæson, medmindre den siges op inden 1. april pågældende år. Betales årligt 
1. juli. Sponsoren a  older selv omkostningerne  l produk  on af reklamer, som 

faktureres direkte fra producenten.

Virksomhed:

Adresse:

Kontaktperson:

Mailadresse og telefonnummer på kontaktperson:

Hjemmeside:

Dato:

Underskri   for virksomhed Underskri   for Hørsholm 79ers

Hørsholm 79ers, Stadionalle 5, 2960 Rungsted Kyst

Følgende virksomhed indgår hermed a  ale om rullebandsponsorat med start 
      /     20



79ERS TØJREKLAMER
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  lbyder et stærkt netværk med andre virksomheder
• 79ers er en ak  v medspiller for erhvervslivet i Nordsjælland

Hvad vil Hørsholm 79ers
• Skabe ak  vt samarbejde mellem virksomheder
• Vi vil a  olde 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 tøjsponsorat
• Synlighed i hele Danmark på TV og i hallerne
• Høj synlighed i medierne både lokalt, regionalt og na  onalt
• Loyalitetsa  ale med rabat  l medlemmer og sæsonkortholdere hos Hørsholm 

79ers
• To loyalitetskort, der giver rabat  l andre bu  kker i loyalitetsprogrammet samt 

adgang  l alle kampe i Hørsholm 79ers. 

70.000,-
10.000,-

25.000,-

7.000,-

7.000,-

7.000,-

7.000,-

INDIVIDUEL
SPILLER
SPONSORER

10.000,-10.000,-

15.000,-

10.000,-

35.000,-

40.000,-

INDIVIDUEL
SPILLER
SPONSORER



79ERS TØJREKLAMER
Pris 
En tøjreklame sælges som udgangspunkt på enten herre- eller dameholdet.
Priserne varierer alt e  er størrelse på tryk og placering på tøjet. Der ydes rabat, 
hvis der ønskes tryk på både herrer og damer.

Kontakt Mads Olesen for  lbud: mads@79ers.dk / 28 45 68 48

Partneren betaler selv for produk  on.

Bonus: Semifi nale: 5%, fi nale: 10%
Pokalfi nalist/pokalvinder 5%
Alle priser er ex. moms

Kontrakten indgås for en 2-årig periode og forlænges here  er automa  sk for 
en sæson, medmindre den siges op inden 1. april pågældende år. Betales årligt 
1. juli. Sponsoren a  older selv omkostningerne  l produk  on af reklamer, som 

faktureres direkte fra producenten.

Virksomhed:

Adresse:

Kontaktperson:

Mailadresse og telefonnummer på kontaktperson:

Hjemmeside:

Dato:

Underskri   for virksomhed Underskri   for Hørsholm 79ers

Hørsholm 79ers, Stadionalle 5, 2960 Rungsted Kyst

Følgende virksomhed indgår hermed a  ale om reklameskiltsponsorat med start 
      /     20



79ERS SPILLERSPONSOR
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  lbyder et stærkt netværk med andre virksomheder
• 79ers er en ak  v medspiller for erhvervslivet i Nordsjælland

Hvad vil Hørsholm 79ers
• Skabe ak  vt samarbejde mellem virksomheder
• Vi vil a  olde 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

INDIVIDUEL
SPILLER

SPONSORER

Hvad indebærer et spillersponsorat
• Hæng din markedsføring op på en spiller - eller 

vælg at stø  e en spiller gennem dit sponsorat.
• Du har lov at udny  e spilleren i din 

markedsføring, enten på skri  , fi lm, eller i din 
virksomhed med et eller fl ere besøg. 

• Sponsoratet indeholder logo på spillerens 
bukser, rollup i lobbyen, logo ved spillerens 
billede i kampprogrammet.

• Sponsoren nævnes i hallen ved 
spillerintroduk  on samt når spilleren scorer.



79ERS SPILLERSPONSOR
Pris for spillersponsorat

Antal   Total
Spillersponsorat topspiller - med lounge kr. 10.000
Spillersponsorat profi l - med loungeadgang kr. 7.000
Spillersponsorat ungspiller kr. 4.000

Partneren betaler selv for produk  on af reklamer.

Bonus: Semifi nale: 5%, fi nale: 10%
Pokalfi nalist/pokalvinder 5%
Alle priser er ex. moms

Kontrakten indgås for en 2-årig periode og forlænges here  er automa  sk for 
en sæson, medmindre den siges op inden 1. april pågældende år. Betales årligt 
1. juli. Sponsoren a  older selv omkostningerne  l produk  on af reklamer, som 

faktureres direkte fra producenten.

Virksomhed:

Adresse:

Kontaktperson:

Mailadresse og telefonnummer på kontaktperson:

Hjemmeside:

Dato:

Underskri   for virksomhed Underskri   for Hørsholm 79ers

Hørsholm 79ers, Stadionalle 5, 2960 Rungsted Kyst

Følgende virksomhed indgår hermed a  ale om reklameskiltsponsorat med start 
      /     20



STØTTEMEDLEMSSKAB
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  lbyder et stærkt netværk med andre virksomheder
• 79ers er en ak  v medspiller for erhvervslivet i Nordsjælland

Hvad vil Hørsholm 79ers
• Skabe ak  vt samarbejde mellem virksomheder
• Vi vil a  olde 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 stø  emedlemsskab
• Adgang for en person  l samtlige ligakampe
• Et stk. øl/vand  l hver kamp
• Medlemsskab af Hørsholm 79ers Basketball



STØTTEMEDLEMSSKAB
Stø  emedlemsskab - Erhverv

Et stø  emedlemsskab er virksomhedens og kan beny  es som man vil. 

Prisen er ex. moms
Antal Navn/virksomhed på kort

kr. 1.000

Kontrakten indgås for en 2-årig periode og forlænges here  er automa  sk for en 
sæson, medmindre den siges op inden 1. april pågældende år. Betales årligt 1. juli. 

Stø  emedlemsskab - private

Et stø  emedlemsskab for private er personligt og kan ikke overdrages.
Navn Adresse

kr. 1.000
kr. 1.000
kr. 1.000
kr. 1.000
kr. 1.000

Virksomhed:

Adresse:

Kontaktperson:

Mailadresse og telefonnummer på kontaktperson:

Hjemmeside:

Dato:

Underskri   for virksomhed/privatperson Underskri   for Hørsholm 79ers

Hørsholm 79ers, Stadionalle 5, 2960 Rungsted Kyst

Følgende virksomhed/privatperson indgår hermed a  ale om stø  emedlemsskab 
med start        /     20


