VEJLE
BOLDKLUB
2019
1

BLIV SPONSOR I
VEJLE BOLDKLUB

VEJLE BOLDKLUB
FACTS

Vejle Boldklub er ikke bare en af Danmarks mest traditionsfyldte fodboldklubber,
det er også klubben, hvor dedikation, ambition og fællesskab er nøgleord for
alle som er en del af klubben.

• 21.000 FØLGERE

Til hver eneste hjemmekamp på Vejle Stadion er mere end 300 sponsorer og
800 gæster i interaktion, og beslutningstagere på alle niveauer mødes på tværs
af brancher og kendskab.

• OVER 500 VIRKSOMHEDER I NETVÆRKET
• 1.500.000 TV SEERE TIL VEJLE BOLDKLUBS
KAMPE I SUPERLIGAEN I EFTERÅRET 2018
• 6-7.000 TILSKUERE PÅ VEJLE STADION PR. KAMP

Virksomheder benytter dagligt relationer skabt gennem og ved Vejle Boldklubs
erhvervsnetværk. Et netværk, som er skabt gennem fodboldoplevelser,
netværksmøder, erhvervsmesser og de oplevelser, som fodbold giver på stadion.
Uforudsigeligheden, sejre, comebacks og viljen til at vinde.
Vejle Boldklub og dets sponsorer står ikke alene stærkt i trekantsregionen, lokalt
og nationalt, klubben tilbyder også hospitality i topklasse, hvor hver én brik på
holdet er vigtig for fællesskabet, ambitionen og dedikationen.
Med et sponsorat i Vejle Boldklub er du også med på og en vigtig del af holdet.

HOVEDSPONSOR
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VIL DU OGSÅ VÆRE
MED PÅ HOLDET?
Et samarbejde kan skrues sammen på mange måder, og i Vejle Boldklub er vi naturligvis
glade for alle vore samarbejdspartnere. Overordnet tilbyder vi seks forskellige muligheder,
som du kan læse meget mere om her i brochuren. Fælles for dem alle er dog, at de sætter
fokus på:

EKSPONERING
HOSPITALITY
NETVÆRK
AKTIVERING

6 FORSKELLIGE
MULIGHEDER
Du er derfor meget tæt på at få adgang til en verden fuld af oplevelser,
styrkede bekendtskaber og mange andre muligheder for din virksomhed.

ERHVERVSKLUBSPONSOR..............FRA 35.000,BRONZESPONSOR...............................FRA 50.000,SØLVSPONSOR.......................................FRA 95.000,GULDSPONSOR......................................FRA 125.000,PLATINSPONSOR..................................FRA 250.000,EKSKLUSIV SPONSOR........................FRA 500.000,Alle priser er ekskl. moms.
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ERHVERVSKLUB
SPONSOR

BRONZE
SPONSOR

HOSPITALITY

HOSPITALITY

• 2 VIP-kort til Autocentralen Loungen/ Ejgil Jensen Loungen med
adgang til alle hjemmekamparrangementer. Inkl. frokost/middag, øl,
vand og vin ad libitum samt kage og kaffe i pausen.
• Mulighed for at prioritere hvor man placeres i
Autocentralen Loungen/ Ejgil Jensen Loungen.
• Invitation og tilmeldingsservice før hver hjemmekamp.

Hospitality
• 2 VIP-kort til Autocentralen Loungen med adgang til alle
hjemmekamparrangementer. Inkl. frokost/middag, øl, vand
og vin ad libitum. Samt kage og kaffe i pausen.
• 2x2 gæstebilletter til Autocentralen Loungen.
• Mulighed for at prioritere hvor man placeres i
Autocentralen Loungen.
• Invitation og tilmeldingsservice før hver hjemmekamp.

EKSPONERING
• B2B-mail. Direkte adgang til beslutningstagere.
• På hjemmeside, kampprogram og sponsortavler.
• Ret til at anvende Vejle Boldklubs logo på egen hjemmeside.

EKSPONERING
• B2B mail. Direkte adgang til beslutningstagere.
• På hjemmeside, kampprogram og sponsortavler.
• Ret til at anvende Vejle Boldklubs logo på egen hjemmeside.

EVENTS/ NETVÆRK
• Deltagelse for 2 personer i 2 årlige events med fokus
på business og relationer.
• Deltagelse i Vejle Boldklubs årlige netværksmesse.

EVENTS/ NETVÆRK
• Deltagelse for 2 personer i 2 årlige events med fokus
på business og relationer.
• Deltagelse i Vejle Boldklubs årlige netværksmesse.

FRA 35.000,-

TILVALG:

EKSKL. MOMS

I

ERHVERVSKLUB PLUS I
SPONSOR

A: Hospitality: Eksklusivt skyboks arrangement for 12 personer.
B: Eksponering: 24 meter LED eksponering i TV-vinkel
til alle hjemmekampe i sæsonen.

FRA 50.000,EKSKL. MOMS

Alt i den regulære erhvervsklub pakke
plus 2 stk. billetter til Carlsberg tribunen til alle hjemmekampe.

FRA 37.500,EKSKL. MOMS
6

7

SØLV
SPONSOR
HOSPITALITY
• 2 VIP kort – Premium Loungen med adgang til alle hjemmekamparrangementer.
Inkl. frokost/middag, øl, vand og vin ad libitum samt kage og kaffe i pausen.
• Faste pladser med firmanavn på VIP-tribunen.
• Mulighed for at prioritere hvor man placeres i Premium Loungen.
• Invitation og tilmeldingsservice før hver hjemmekamp.
• 10 stk. billetter til alle hjemmekampe.

EKSPONERING
•
•
•
•

B2B mail. Direkte adgang til beslutningstagere.
På hjemmeside, kampprogram og sponsortavler.
Ret til at anvende Vejle Boldklubs logo i markedsføring.
Bundreklame storskærm i 1 minut pr kamp.

EVENTS/ NETVÆRK
• Deltagelse for 2 personer i 1 årligt VIP-event.
• Deltagelse for 2 personer i Vejle Boldklubs årlige netværksmesse.
• Deltagelse for 2 personer i 2 årlige events med fokus på business og relationer.

TILVALG:
A: Hospitality: 2 VIP-kort til Premium Loungen.
B: Eksponering: 2x24 meter LED eksponering i TV vinkel i 1 minut pr kamp.

FRA 95.000,EKSKL. MOMS
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GULD
SPONSOR
Som Guldsponsor bliver du en del af Vejle Boldklubs største partnere. De grundlæggende
elementer bag det unikke koncept har bl.a. været at skabe stærke relationer igennem oplevelser,
arrangementer og rejser. Ved at udvide konceptet vil flere virksomheder få mulighed for opleve
de enestående hospitality oplevelser og deltage i unikke netværksrejser som kan skabe nye
holdbare relationer.

HOSPITALITY
• 8 eksklusiv billetter i alt til Dandy Business Park Loungen til fleksibelt brug i sæsonen
med adgang til udvalgte hjemmekamparrangementer. Inkl. frokost/middag, øl, vand
og vin ad libitum samt kage og kaffe i pausen. Dog maks 4 stk. pr. kamp
• 2 VIP-kort til Premium Loungen med adgang til alle hjemmekamparrangementer.
Inkl. frokost/middag, øl, vand og vin ad libitum samt kage og kaffe i pausen.
• Faste pladser med firmanavn på VIP tribunen.
• Mulighed for at prioritere, hvor man placeres i Premium/Dandy Business Park Loungen.
• Invitation og tilmeldingsservice før hver hjemmekamp.
• VIP-parkeringskort.
• 10 stk. billetter til alle hjemmekampe.

EKSPONERING
•
•
•
•

B2B mail. Direkte adgang til beslutningstagere.
På hjemmeside, kampprogram og sponsortavler.
Ret til at anvende Vejle Boldklubs logo i markedsføring.
Personlige kontaktlister til beslutningstagere i gruppen af Guld- og Platinsponsorer.

EVENTS/ NETVÆRK
•
•
•
•

Deltagelse
Deltagelse
Deltagelse
Deltagelse

for
for
for
for

to personer i 3 årlige VIP-events.
2 personer til 2 årlige, eksklusive netværksrejser (egenbetaling).
2 personer i Vejle Boldklubs årlige netværksmesse.
2 personer i 2 årlige events med fokus på business og relationer.

TILVALG:
A: Hospitality/ aktivering: 3 VIP-kort til Premium Loungen.
B: Eksponering: 144 meter LED eksponering i TV 1 minut pr. kamp.

FRA 125.000,EKSKL. MOMS
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PLATIN
SPONSOR
Som Platinsponsor bliver du en del af Vejle Boldklubs største partnere. De grundlæggende
elementer bag det unikke koncept har bl.a. været at skabe stærke relationer igennem
oplevelser, arrangementer og rejser. Ved at udvide konceptet vil flere
virksomheder få mulighed for opleve de enestående hospitality oplevelser og deltage
i unikke netværksrejser som kan skabe nye holdbare relationer.

HOSPITALITY
• 2 eksklusivkort i Dandy Business Park Loungen med adgang til alle hjemmekamparrangementer.
Inkl. frokost/middag, øl, vand og vin ad libitum samt kage og kaffe i pausen.
• 8 eksklusiv billetter i alt til Dandy Business Park Loungen til fleksibelt brug i sæsonen
med adgang til udvalgte hjemmekamparrangementer. Inkl. frokost/middag, øl, vand
og vin ad libitum samt kage og kaffe i pausen. Dog maks 4 stk. pr. kamp.
• Faste pladser med firmanavn på VIP-tribunen.
• Mulighed for at prioritere, hvor man placeres i Premium/Dandy Business Park Loungen.
• Invitation og tilmeldingsservice før hver hjemmekamp.
• VIP-parkeringskort.
• 50 stk. billetter til alle hjemmekampe.

EKSPONERING
•
•
•
•
•

B2B mail. Direkte adgang til beslutningstagere.
På hjemmeside, kampprogram og sponsortavler.
144 meter LED reklame 1 minut pr. hjemmekamp.
Personlige kontaktlister til beslutningstagere i gruppen af guld- og platinsponsorer.
Eksponering på forsiden af Vejle Boldklubs hjemmeside med øvrige Platinsponsorer.

EVENTS/ NETVÆRK
•
•
•
•

Deltagelse
Deltagelse
Deltagelse
Deltagelse

for
for
for
for

2
2
2
2

personer
personer
personer
personer

i 3 årlige VIP-events.
til 2 årlige, eksklusive netværksrejser (egenbetaling).
i Vejle Boldklubs årlige netværksmesse.
i 2 årlige events med fokus på business og relationer.

TILVALG:
A: Hospitality/aktivering: kampsponsor og 10 gæstekort til Dandy Business Park Loungen.
B: Eksponering: 144 meter LED eksponering i TV 1 minut pr. kamp.

FRA 250.000,EKSKL. MOMS
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EKSKLUSIV
SPONSOR

TILVALGS
PRODUKTER

Som Eksklusiv sponsor bliver du en del af Vejle
Boldklubs største partnere. De grundlæggende
elementer bag det unikke koncept har bl.a.
været at skabe stærke relationer igennem
oplevelser, arrangementer og rejser.

HOSPITALITY

Ved at udvide konceptet vil flere virksomheder
få mulighed for opleve de enestående hospitality
oplevelser og deltage i unikke netværksrejser
som kan skabe nye holdbare relationer.
Derudover indeholder Eksklusiv sponsor aftaler
eksklusive produkter som er skræddersyet til
netop din virksomhed, og derved sikrer jer unik
eksponering.

EKSKLUSIVE PRODUKTER
• Trøjesponsorater
• Lounger
• Tribuner

• Ekstra VIP-kort, Autocentralen Loungen: Kr. 15.000,• Gæstekort 10 klip, Autocentralen Loungen: Kr. 10.000,-.
Dog maks 4 stk. pr. kamp.
• Skyboksarrangement til en hjemmekamp: Kr. 18.000,• Faste pladser med firmanavn på
Arbejdernes Landsbank VIP tribunen: Kr. 5.000,-/2 pladser
• Siddeplads til Carlsberg tribunen: Kr. 1.250,-

EKSPONERING
•
•
•
•
•
•

Storskærm – bundreklame 1 minut pr. kamp: Kr. 12.000,144 meter LED 1 minut pr. kamp: Kr. 75.000,LED 24 meter 1 minut pr. kamp: Kr. 14.000,Fast bande under tag 6x1 meter: Kr. 20.000,Tribunetag pr. meter: Kr. 5.000,Fast bande / hegn bag mål
– kræver minimum guldsponsorat, pr. meter: Kr. 6-7.000,• Buksesponsor: Kr. 20.000,-

AKTIVERING
• Kampsponsorat: Kr. 30.000,-

FRA 500.000,-

Alle priser er eksklusiv moms.

EKSKL. MOMS
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VEJLE BOLDKLUB PLUS

LEDER PLUS KONCEPTET INDEHOLDER:

Vejle Boldklub Plus er erhvervsnetværket for dig, der ønsker flere kundekontakter og vil sikre at netop din virksomhed bliver hørt, set og husket.

•
•
•
•
•
•
•

MED VEJLE BOLDKLUB PLUS FÅR DU:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Større opmærksomhed omkring din virksomhed.
Forøger dine forretningsmuligheder.
Udvider dit B2B netværk.
Sikrer en succes, der kan aflæses direkte på bundlinjen.
Vejle Boldklub Plus afholder møder hver 14. dag fra kl. 7.45–9.30
(ca. 20 møder om året).
Der er brancheeksklusivitet i gruppen.
Mulighed for at tage gæster med.
Vis din virksomhed frem for medlemmerne ved
at afholde et møde hos dig.
Invitation til fællesmøder med andre grupper – pt. er 200 virksomheder aktive i grupperne.
Adgang til stort netværk i regionen via fællesmøder og andre arrangementer.
Invitation til årlig Vejle Boldklub erhvervsmesse med ca. 200 deltagende personer.
Modtage B2B nyheder fra Vejle Boldklubs erhvervsklub.

ET ÅRS
MEDLEMSSKAB
10.000,EKSKL. MOMS
INCL DIV. MATERIALER
Mødefacilitator:

I

VEJLE BOLDKLUB
LEDER PLUS I
NETVÆRK

I

VEJLE BOLDKLUB
PLUS I
NETVÆRK

11 møder om året – mødetidspunkt kl 7.15-9.00.
Forbeholdt erhvervsledere – max to virksomheder fra hver branche.
Skab relationer til attraktive ledere fra hele regionen.
Virksomhedsbesøg og faglige indlæg om værdiskabende ledelse.
Bliv udfordret af dit netværk på aktuelle emner.
Vidensdeling og sparring for ledere.
Invitation til Vejle Boldklub Erhvervsmesse
og Store Netværksdag for hele regionen.
• Netværksarrangement.
(mindre deltagerbetaling må evt. påregnes)
• Medlemskab kræver minimum
erhvervsklubsponsorat.
Der forventes aktiv mødedeltagelse.

ET ÅRS
MEDLEMSSKAB
12.500,EKSKL. MOMS
Mødefacilitator:

Carsten Andersen
Mobil: 4086 4448
Mail: ca@vejle-boldklub.dk

Jens Schønnemann Christensen
Mobil: 2214 7504
Mail: jsc@vejle-boldklub.dk
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VEJLE BOLDKLUB
ET UDPLUK AF EVENTS
I 2018
FOR SØLV, GULD, PLATIN,
OG EKSKLUSIVSPONSORER
LIVERPOOL SPONSORTUR
MED CARLSBERG
HOSPITALITY
KICKOFF
VIP OPLEVELSE
TIL JELLING
MUSIKFESTIVAL

SALG

ADMINISTRATION

Mads Bro Hansen

Henrik Tønder

Salgschef
mbh@vejle-boldklub.dk
Mobil: 2442 4984

Direktør
ht@vejle-boldklub.dk
Mobil: 4011 4070

Jens Schønemann
Christensen

Brian Kristensen

Salgskonsulent
jsc@vejle-boldklub.dk
Mobil: 2214 7504

Økonomichef
bk@vejle-boldklub.dk
Mobil: 2214 7501

Helle Thychosen

SKYBOKS OPLEVELSE
I ST. PAULI

Carsten Andersen
Salgskonsulent
ca@vejle-boldklub.dk

Administrationschef
hth@vejle-boldklub.dk
Mobil: 2214 7506

Mobil: 4086 4448

Morten Pelch

NETVÆRKSMESSE

Martin Branick
Sponsorkoordinator
mbr@vejle-boldklub.dk
Mobil: 2214 7502

Kommunikationschef
mp@vejle-boldklub.dk
Mobil: 2214 7506

Aase Østergaard
Lounge ansvarlig
aoe@vejle-boldklub.dk
Mobil: 2214 7503
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Vi ses i Nørreskoven!

Vejle Boldklub A/S

Roms Hule 6

7100 Vejle

Tlf. 7572 7500

