
SAMMEN VINDER 
VI I HORSENS



2 3



4 55

Så er vi tilbage. Efter oprykning til og overlevelse i 
HTH ligaen tillader vi os at sige at tophåndbold er til-
bage i Horsens. Vi har til den kommende sæson styr-
ket holdet markant og målsætningen er at blive best 
of the rest, hvilket betyder at vi forventer at slutte lige 
uden for slutspilspladserne. Vi oplever stor støtte fra 
sponsorer, tilskuere og andre samarbejdspartnere. 
Et samarbejde som vi satser på vil udvikle sig yder-
ligere i den kommende sæson. Vi er samlet omkring 
tophåndbold i Horsens og tror på at gode præsta-
tioner inde på banen vil forøge vore muligheder hos 
sponsorer, tilskuere og øvrige samarbejdspartnere.
Sammen vinder vi i Horsens. 

HORSENS 

TILBAGE 
I LIGAEN
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• HH Elite skal være med til at profilere Horsens  
 som en attraktiv idrætsby og dermed være med  
 til at fastholde og tiltrække borgere.

• Vores elitespillere skal være med til at tiltrække  
 og fastholde en stor og stærk ungdomsafdeling 
 ved at være forbillede for ungdommen.
 
• Vi vil udvikle talenter og samtidigt sikre 
 livskvalitet i dagligdagen.

• HHElite skal være bindeled mellem  
 uddannelsesinstitutioner og sport.

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

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

HHELITE 
SKABER 

MERE 
VÆRDI

Når det går godt for HHElite, skal det smitte af på 
sponsorer, på ungdommen og på Horsens i det hele 
taget. Vi skal skabe mere værdi. 
Og med det mener vi: VISION

HHElites vision er at udvikle det forretningsmæssige 
aspekt og i højere grad sikre, at vi skaber værdi 
for vores sponsorer både på kort og på langt sigt. 
Vi skal sikre, at de virksomheder, der støtter op 
omkring HHElite, får mest mulig værdi for deres 
sponsorat.
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BLIV 
SPONSOR 

– FOR GENSIDIG VÆRDI
Vi vil tilbyde sponsorer i HHElite en professionel sam- 
arbejdspartner, der med baggrund i et solidt øko- 
nomisk fundament kan sikre positiv eksponering så-
vel lokalt, regionalt som nationalt. Det gør vi med 
udgangspunkt i et aktivt netværk og en aktiv kunde- 
pleje. 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 HHElites Net-
værk.
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HHElite forventer godt 1.000 tilskuere til vore hjem-
mekampe i Forum Horsens. Det er ca. det gen-
nemsnitlige antal tilskuere der har været til HTH liga-
kampe i den forgangne sæson.

TILSKUERTAL 
I DANMARKS 

BEDSTE  
HÅNDBOLDRÆKKE
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Kampe i HTH ligaen bliver vist på hhv. TV2 og 
TV2Sport. Der er ingen garanti for TV-dækning, men 
i 2019/2020 havde hver klub i gennemsnit været 
på TV 1 til 3 kampe – både uge og hjemmekampe. 
HHElite havde som nyoprykker 1 hjemmekamp og 2 
udekampe med TV-dækning. Der er ca. 60.000 der 
ser en kamp på TV2Sport og ca. 200.000 til en kamp 
på TV2. 

TV-SEERE TIL 
DANMARKS 

BEDSTE  
HÅNDBOLDRÆKKE
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• Kickoff

• 20 x VIP-arrangement 
 i forbindelse med  
 hjemmekampe

• Mindst 6 x morgenmøder /  
 netværksmøder

• Pejseshow

• HHE Golf Day

• Afslutningsreception

Som sponsor i HHElite 
har du adgang til en 
række arrangementer, 
hvor du – ud over en 
god oplevelse – også 
har lejlighed til at  
netværke med vores  
øvrige sponsorer.

BLIV EN DEL AF 
HHELITES 

SPONSORNETVÆRK
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TROVÆRDIGHED 
OG GENSIDIG 
RESPEKT

HHElite A/S er skabt for at tilvejebringe det økono- 
miske fundament – primært ved at indgå samarbejde 
med forskellige partnere i erhvervslivet i og omkring 
Horsens - for at kunne tilbyde tophåndbold i Horsens. 
Vi ønsker at tiltrække og fastholde flere unge men-
nesker i en social sport som håndbold. Dette gøres, 
ved at de har rollemodeller at se op til – uden elite 
ingen bredde.

I HHElite er vi optaget af at opføre os ordentligt.  
Troværdighed, tillid og gensidig respekt er nøgle-
ord for os, over for alle – både internt som eksternt. 
 
Med venlig hilsen
Jørgen Møller
Direktør
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HORSENS
SKAL IGEN BLANDE
SIG I TOPPEN 
AF DANSK HÅNDBOLD
Målet og visionen forsætter i HHElite. Den hed opryk-
ning, så overlevelse og de næste par år etablering og 
slutspil. Drømmen lever ikke bare. Nej klubben er nu 
blevet tiltrækningskraft for både de bedste talenter 
og trænere på ungdomssiden og mange erfarne li-
gaspillere fra hele landet er flyttet til for at skabe 
tophåndbold i Horsens. Jeg glæder mig utrolig meget 
til de kommende sæsoner for sammen kan vi løfte 
håndbolden i byen til nye store mål.

Lars Frederiksen
Cheftræner
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BASISSPONSORTYPE

PARTNERKONCEPT

KLUB ERHVERV ELITE EKSKLUSIV HOVEDPARTNER

10.000
Køb for kr. 5.000

5.000 20.000
Køb for kr. 12.000

30.000
Køb for kr. 20.000

>250.000100.000
Køb for kr. 80.000

50.000
Køb for kr. 35.000

ROLL-UP 1/8 ROLL-UP 1/4 ROLL-UP 1/2 ROLL-UP 1/1 ROLL-UP 1/1

2 ÅRSKORT

NAVN VISES PÅ SKÆRME  
I VIP OG HAL

NAVN PÅ HJEMMESIDEN

LOGO I KAMPPROGRAM

ADGANG TIL 
HHE NETVÆRKET

LOGO PÅ HJEMMESIDEN

INDHOLD FORHANDLES

PRIS

RET TIL AT BRUGE 
HHE LOGO

ROLL-UP
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 2 X 2 ADGANGE TIL VIP

NAVN I KAMPPROGRAM
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• Cheftræner

• Assistenttræner

• Målmandstræner

• Holdleder
 
• Frivillige

• Tøj fysio og  
 massør

 
 
 

• Spillertrøje: 
 Bryst
 Mave
 Skulder front
 Skulder bag
 Ryg top
 Ryg bund

• Bukser front
 Bukser bag

• Målmand

• Paradedragter  
 ryg

EKSPONERING PÅ  
TRØJER 
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EKSPONERING

I HAL
Synligt i hallen:

• LED reklamer
• Banner på balkon  
 eller bag mål
• Gulvreklamer  
 4 x 1 m
• Dommerbord
• Hjørnebanner  
 sydøst
• Hjørnebanner  
 sydvest
• Banner syd  
 midtfor, 20 kvm.
• Midtercirklen

Nævnes af speaker:

• Gulvaftørrer
• Straffekast
• 2 min. udvisning
• Timeout

PRISLISTE 2020-2021

Priser er ekskl. moms. Tryk m.v. betales af sponsor

ET VIP KORT 
GIVER RET TIL AT 

DELTAGE I:

SAMMEN VINDER 
VI I HORSENS

• Kickoff 

• VIP arrangement:  
 Hjemmekampe - 20 stk. 

• Morgenmøder:  
 Evt. gå hjem møder - 6 stk. 

• Pejseshow 

• HHE Golf Day 

• Afslutningsreception

KAN SÆLGES FLERE GANGE
         
•  2 VIP kort i pakke  20.000 
•  Ekstra VIP kort pr. stk. 7.500 
•  Fordelskort  975 
• LED reklamer. 
 1 spot á 1 minut 7.000 
•  Banner på balkon 
 eller bag mål 7.500
•  Gulvreklame 4x1 meter    22.500
•  Boldsponsor  5.000
•  Kampsponsor 7.500    
   

KAN KUN SÆLGES EN GANG
         
•  Gulvaftørrer 10.000      
•  Straffekast 7.500      
•  2 min. udvisning 5.000      
•  Team time out 7.500      
•  Kampens spiller 
   – både ude- og hjemmehold 7.500      
•  Dommerbord 15.000
•  Hjørnebanner sydøst 15.000
•  Hjørnebanner sydvest  15.000      
•  Hjørnebanner syd midt 20.000
•  Midtercirklen  30.000
•  Navn på VIP lounge 75.000

Tøjeksponering:
•  Spiller bluser
Bryst                    50.000
Mave                  40.000
Skulder f.h.       20.000
Skulder f.v.       20.000
Ryg øverst         75.000
Ryg nederst      20.000
•  Spiller korte bukser
Bag h.                  20.000
Bag v.                  20.000
Foran h.             10.000
Foran v.              10.000
•  Målmand  
lår h.                    7.500
Lår v.                   7.500
Paradedragt ryg                           15.000
Cheftræner                                   15.000
Ass. træner                                    7.500
Målmandstræner                       5.000
Holdleder                                       5.000
Sundhedssektor                          10.000
Frivillige                                           7.500 
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BESTYRELSE: 

 
Jens Glavind
Formand

Henning Jørgensen
Medlem

Lise Jørgensen
Medlem

Michael Brock
Medlem

Christina Kristensen
Medlem

Simone Glavind 
Medlem

Jørgen Møller
Direktør
E-mail: jorgen.moller@hhelite.dk
Tlf.: 25 29 72 75

ADMINISTRATION: 

 
Jørgen Møller
Direktør
Salg & Marketing
E-mail: jorgen.moller@hhelite.dk
Tlf.: 25 29 72 75

Erik Cohn-Jacobsen
Arrangementschef
E-mail: erik.cohn@hhelite.dk

Peter Petersen
Arrangementer & Salg
E-mail: peter.salat@hhelite.dk
Tlf.: 30 55 40 60

Lone Møller
Administration
E-mail: lone.moller@hhelite.dk

Klaus Møller
Gæstehold & Kontakt til frivillige
E-mail: klaus.moller@hhelite.dk

HHElite har en række ambassadører, 
som du altid er velkommen til at  
kontakte, hvis du har afklarende 
spørgsmål, eller bare noget på hjerte 
som du gerne vil formidle – såvel 
positivt som negativt. Ambassadør-
gruppens opgave er primært at tale 
håndbolden op i Horsens, men også 
at være sparringspartner for ledelsen 
og hjælpe med at åbne døre 
til kommende sponsorer.

AMBASSADØRER Henning Nørbæk
Bestyrelsesformand, Fængslet
E-mail: hn@faengslet.dk

Jens Houmøller
E-mail: jens.houmoller@hhelite.dk

Anders Topp Daugaard
E-mail: anderstd@outlook.dk

Michael Jessen
Indehaver, Estate Horsens
E-mail: mji@estate.dk

Henning Jensen
Medlem af Horsens Byråd
E-mail: hjensen2017@outlook.dk

Jesper Fogtmann Hansen
Afdelingsdirektør, 
Sparekassen Kronjylland
E-mail: jfh@sparkron.dk

Morten Falck 
Afdelingsleder
Jansson EL A/S
E-mail: mfa@jansson.dk
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HH Elite A/S
Torvet 24,4, Horsens

T: 2529 7275
E: jorgen.moller@hhelite.dk

W: hhelite.dk
Følg med i hvad der sker på
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