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Det mener
vi med
gensidig
værdi
•

Gensidig værdi er for os at udvikle talenter og
samtidigt sikre livskvalitet i dagligdagen.

•

Vi tager udgangspunkt i træningsmetoder og
afvikling af kampe efter skandinaviske værdier.

•

Vores elitespillerne skal være med til at tiltrække
og fastholde en stor og stærk ungdomsafdeling
ved at være forbillede for ungdommen.

•

Klubben HH Elite skal drives på en sund økonomi,
hvilket betyder at økonomi er vigtigere end 		
sportslige resultater.

•

HH Elite skal være bindeled mellem
uddannelsesinstitutioner og sport.

•

HH Elite skal være med til at profilere Horsens
som en attraktiv idræts by og dermed være med
til at fastholde og tiltrække borgere.

Vores sponsorkoncept
Vi ønsker at tilbyde sponsorer i HH Elite en professionel samarbejdspartner, der med baggrund i et solidt økonomisk fundament kan
sikre positiv eksponering såvel lokalt, regionalt og nationalt. Det sikrer vi med udgangspunkt i et aktivt netværk og en aktiv kundepleje.
Vi lægger stor vægt på, at du som sponsor bliver en del af et stærkt netværk og som deltager i vores aktiviteter får muliggjort en
større eksponering af din virksomhed.
Vi vil medvirke til at skabe tætte relationer mellem din virksomhed og HH Elites Netværk.

dét
vi vil
og
skal

vision		

Udvikle det forretningsmæssige aspekt og i højere grad sikre at vi skaber værdi for vores sponsorer,
både på kort og på lang sigt. Vi skal sikre, at de virksomheder, der støtter op omkring HH Elite, får
mest mulig værdi for deres sponsorat.

mål		

Udvikling af et prospekt der er forretningsmæssig så en høj kvalitet, at det kan præsenteres i
vores henvendelse til virksomhederne, skabe et indhold der tilgodeser flest mulige sponsorer, men
samtidig gør det muligt at eksekvere for en klub af vores størrelse med udgangspunkt i Forums
faciliteter. Alle aktiviteter skal ske med udgangspunkt det nuværende fundament i klubben (bredde
og divisions-håndbold). HH Elite prospekt skal være fyldestgørende og interessant for flest mulige
virksomheder. Oprykningen til Ligaen og en målsætning på en vækst på 100%.

Vores sponsorkoncept
Klub HH Elite

Erhverssponsor

Erhvervspartner

Det får du med i dit sponsorat:

Det får du med i dit sponsorat:

Det får du med i dit sponsorat:

•

1 x VIP-adgang  til hele sæsonen:

•

2 x VIP-adgange til hele sæsonen.

•

2 x VIP-kort til hele sæsonen.

•

Eksponering i kampprogram

•

Eksponering i kampprogram.

•

Eksponering i kampprogram.

•

Eksponering på banner.

•

Eksponering på roll-ups i forhallen
ved indgang til hallen.

•

1 gang pr. sæson inviteres til et
erhvervsnetværksmøde med 		
fokus på forretningsoptimering. 		
	Det er et dagsarrangement fra
kl. 9-15 inklusiv forplejning og
oplæg.
	Erhvervsnetværksmøde indeholdende
oplæg/ foredrag. Eksempelvis 		
advokat, revisorer, fagforeninger,
organisationsstruktur m.v. Fast 		
dagsorden med et forud fastsat 		
tema.

•

Eksponering på hjemmeside med direkte
link til virksomhedens hjemmeside.

•

Eksponering på hjemmeside med direkte
link til virksomhedens hjemmeside.

•

HH Elite logo må bruges i virksomhedens
markedsføring – dog ikke spillere uden
aftale med klubben.

•

HH Elite logo må bruges i virksomhedens
markedsføring – dog ikke spillere 		
uden aftale med klubben.

•

Retten til at dele markedsføringsmateriale
ud i hallen under kampafvikling, mod
forudgående aftale med HH Elite.

•

Retten til at dele markedsføringsmateriale
ud i hallen under kampafvikling, mod
forudgående aftale med HH Elite.

•

6 x pr. sæson deltagelse i morgennetværksmøder. Afholdes og 		
arrangeres af HH Elite

•

6 x pr. sæson deltagelse i morgennetværksmøder. Afholdes og 		
arrangeres af HH Elite

o
•

•

Deltagelse i HH Elite Kick Off
arrangement ved sæsonstart.

Mulighed for at tilkøbe udvalgte ydelser.

•

3 efterårssæson / 3 forårssæson.

Deltagelse i HH Elite Kick Off
arrangement ved sæsonstart.

o

3 efterårssæson / 3 forårssæson.

•

Deltagelse i HH Elite Kick Off
arrangement ved sæsonstart.

•

Deltagelse i klubbens reception til
sæsonafrunding.

•

1 adgang til eventaften afvikles af
HH Elite. (Pejsegårds arrangement).

•

1 adgang til Golf Company day

•

4 adgange til Company Golf dag.

•

Mulighed for at tilkøbe udvalgte ydelser.

•

Mulighed for at tilkøbe udvalgte ydelser.

Pris: kr. 7.500,pr. sæson

Pris: kr. 15.000,pr. sæson

Pris: kr. 25.000,pr. sæson

Pris er ex. moms.

Pris er ex. moms.

Pris er ex. moms.

Eksklusivsponsor

Partnersponsor

Det får du med i dit sponsorat:

Det får du med i dit sponsorat:

•

4 x VIP- kort til hele sæsonen.

•

6 x VIP- kort til hele sæsonen.

•

Eksponering i kampprogram.

•

Eksponering i kampprogram.

•

Eksponering på banner.

•

Eksponering på banner.

•

Eksponering på roll-ups i forhallen ved indgang til hallen.

•

Eksponering på roll-ups i forhallen ved indgang til hallen.

•

Eksponering på hjemmeside med direkte link til
virksomhedens hjemmeside.

•

Eksponering på hjemmeside med direkte link til
virksomhedens hjemmeside.

•

HH Elite logo må bruges i virksomhedens markedsføring - dog
ikke spillere uden aftale med klubben.

•

HH Elite logo må bruges i virksomhedens markedsføring - dog
ikke spillere uden aftale med klubben.

•

Retten til at dele markedsføringsmateriale ud i hallen under
kampafvikling, mod forudgående aftale med HH Elite.

•

Retten til at dele markedsføringsmateriale ud i hallen under
kampafvikling, mod forudgående aftale med HH Elite.

•

6 x pr. sæson deltagelse i morgennetværksmøder.
Afholdes og arrangeres af HH Elite

•

6 x pr. sæson deltagelse i morgennetværksmøder.
Afholdes og arrangeres af HH Elite

o

3 efterårssæson / 3 forårssæson.

o

3 efterårssæson / 3 forårssæson.

•

Deltagelse i HH Elite Kick Off arrangement ved sæsonstart.

•

Deltagelse i HH Elite Kick Off arrangement ved sæsonstart.

•

Deltagelse i klubbens reception til sæsonafrunding.

•

Deltagelse i klubbens reception til sæsonafrunding.

•

1 adgang til eventaften afvikles af HH Elite
(Pejsegårds arrangement).

•

1 x 2 adgange til eventaften afvikles af HH Elite
(Pejsegårds arrangement).

•

8 adgange til Company Golf day.

•

8 adgange til Company Golf day.

•

Eksponering og præsentation som HH Elite faste samarbejdspartner i avisartikler og på kampreklamen op til kampafvikling.

•

Eksponering og præsentation som HH Elite faste samarbejdspartner i avisartikler og på kampreklamen op til kampafvikling.

•

Eksponering gennem foredragsholder til klubbens
erhvervsseminar for Klub HH Elite.

•

Eksponering gennem foredragsholder til klubbens
erhvervsseminar for Klub HH Elite.

•

Retten til at afholde/afvikle 1 morgenmøde pr. sæson.

•

Retten til at afholde/afvikle 1 morgenmøde pr. sæson.

•

Produktion af videomateriale – præsentation af virksomheden.
Elevator pitch til ekstern og intern præsentation.

•

Produktion af videomateriale – præsentation af virksomheden.
Elevator pitch til ekstern og intern præsentation.

•

Mulighed for eksponering på spilletrøjer - ryggen eller fysiosamt trænerteam.

•

Mulighed for eksponering på spilletrøjer - bryst.

•
•

Logo på Klub Frivillig-trøjer.

Retten til at bruge HH Elite spillere i en årlig event i
virksomheden.

•

1 adgang til landskamp i DHF regi.

•

1 x 6 stk. adgange til landskamp i DHF regi.

•

1 x 6 stk. adgange til en international håndboldkamp.

•

Eksklusivitet.

•

Banner i hallen ved alle hjemmekampe.

•

Medarbejder event 1 gang pr sæson.

•

Mulighed for at tilkøbe udvalgte ydelser.

•

Mulighed for at tilkøbe udvalgte ydelser.

Pris: kr. 50.000,pr. sæson

Pris: kr. 125.000,pr. sæson

Pris er ex. moms.

Pris er ex. moms.

værdi for og
tilfredshed fra
eksisterende
sponsorer

En del af pulsen i Horsens
Som lokalt pengeinstitut med ambitioner om at være en vigtig
del af den lokale puls i og omkring Horsens, er det helt naturligt
for os at være partnersponsor i HH Elite. Vi brænder for lokalsporten og for de netværk og samarbejdsmuligheder, den giver.
Sparekassen Kronjylland har været partnersponsor i HH Elite
siden sommeren 2017, og her er vi blandt andet med til at udbygge erhvervsnetværket − til gavn for både HH Elite, os selv og
øvrige samarbejdspartnere og sponsorer.  Det er meget kendetegnende for Sparekassen, at vi som sponsor ikke blot ønsker
at aflevere en pose penge. Vi vil engagere os, tilføre værdi, hvor
vi kan og indgå i samarbejder, der kan gavne lokalområdet, dets
borgere og erhvervsdrivende samt naturligvis vores egen forretning. Det kan vi som en aktiv
del af HH Elite. Samtidig har
vi fået adgang til et nyt, vigtigt
netværk, som både gavner
Sparekassen Kronjyllands
profil og kendskabsgrad.

Med venlig hilsen
Lone Reumert Hornstrup
Sparekassen Kronjylland

De bedste rammer
Vi har i vores virksomhed valgt at aktivere vores sponsorater
lokalt. Vi sætter en ære i at støtte både elite og breddeidrætten
for at skabe de bedste rammer for børn og unge. Samtidig har vi
hos Jan Fahlen VVS & Blik ApS en filosofi om at vores sponsorat
skal aktiveres så tæt på hjertet som muligt. HH Elite er en
spændende klub i udvikling og fremdrift.
HH Elite’s værdier omkring tætte
relationer, stærkt netværk og ærlighed,
er ydermere det, vi som virksomhed
selv vægter giver et godt solidt
forretningsmæssigt fundament.
Med venlig hilsen
Jan Fahlen
Fahlen VVS & Blik

Det vægter vi
hos HH Elite
Troværdighed og
gensidig respekt
HH Elite A/S er skabt for at tilvejebringe det økonomiske
fundament – primært ved at indgå samarbejde med forskellige
partnere i erhvervslivet i og omkring Horsens - for at få
tophåndbold tilbage til Horsens.
Vi ønsker at tiltrække og fastholde flere unge mennesker i
en social sport som håndbold. Dette gøres, ved at de har
rollemodeller at se op til – uden elite ingen bredde.
I HH Elite er vi optaget af at opføre
os ordentligt. Troværdighed, tillid
og gensidig respekt er nøgleord
for os over for alle – både internt
som eksternt.

Bidrage til sportens muligheder
Insero Horsens investerer i både små og store sportsprojekter
– lige fra talentudvikling og sponsorater til udstyr og materialer.
Fælles for alle vores investeringer er, at de skal bidrage til at
styrke sportens muligheder samt udvikle og fastholde talenterne
i området. Derudover, er de med til at gøre vores lokalområde
attraktivt at bo og drive virksomhed i. HH Elite formår på dygtig
vis at engagere både frivillige, ledere, trænere og spillere således
at tingene går op i en højere enhed
– både resultatmæssigt men
også talentudviklingsmæssigt.
Den indsats er Insero Horsens
glade for at bakke op om.

Med venlig hilsen
Martin Bak
Kommunikations- og
Marketingchef, Insero

Med venlig hilsen
Jørgen Møller
Direktør

Rammerne er til ligaen
Det betyder utroligt meget for mig, at vores klub er ærlig, ydmyg
og retfærdig. Jeg synes, vi i HH Elite har skabt nogle rigtig gode
rammer for spillere og trænere. Nogle rammer hvor vi sammen
får det bedst mulige ud af tingene,
og igennem et langt sejt træk over
mange år kan udvikle håndboldmiljøet i Horsens til at være
blandt landets bedste.

Med venlig hilsen
Henrik Okkerstrøm
Cheftræner

Sammen vinder vi i Horsens!

HH Elite A/S
Lerskrænten 3, 8700 Horsens, T. 2529 7275, jorgen.moller@hhelite.dk
hhelite.dk
Følg os på:

