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Speedway Klub
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Hedevejen 1
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6670 Holsted

n

www.holsted-speedway.dk

Lidt om Holsted Speedway Klub

Hovedpartner - kr. 35.000,-

Kære mulige samarbejdspartner

+ moms og produktionsomkostninger

Som den mest vindende speedwayklub gennem tiderne, kan Holsted Speedway Klub tilbyde et unikt partnerskab med
mulighed for stor synlighed og eksponering samt et stærkt netværk.

• Logo på klubjakker

Vores events på Moldow Speedway Arena giver en mulighed for at netværke, når vores partnere samles forud for hjemmematcherne.
Vi har sammensat nogle sponsorkoncepter, men sammensætter også gerne et individuelt sponsorat, som tilpasses netop jeres ønsker og behov. De faste koncepter indeholder gode eksponeringer på banen og på vores hjemmeside, årskort til samtlige løb på Moldow Speedway Arena og VIP-billetter til vores PitStop-arrangementer, hvor der er mulighed for at give jeres
medarbejdere, kunder og eller samarbejdspartnere en god oplevelse og muligheden for at møde klubbens netværk og kørere.
Holsted Tigers har til sæsonen 2020 sammensat et slagkraftigt mandskab hvor vi igen næste år vil kæmpe med om DM
titlen. Holdet vil blive anført af sportschef Lars Munkedal og holdkaptajn Nicki Pedersen, som skal i gang med sin sæson nr.
18 for klubben. Derudover består truppen af Jason Doyle, Nicolai Klindt, Rasmus Jensen, Rene Bach, Sam Jensen, Kenneth
Kruse Hansen, Justin Sedgmen, Tobias Thomsen og Emil Engstrøm.

• Logo på annoncer
• Logo på plakater
• Logo på klubbens hjemmeside www.holsted-speedway.dk
• Banner i rotation på klubbens hjemmeside
• Logo på www.speedway-league.com
• 1/2 side annonce i løbsprogram
• 9 meter reklameskilt på stadion
• Logo på pointtavle
• Logo på kørervest

Netværk uu
I vores VIP Lounge, Pitstop, kan
forretningsforbindelser plejes og nye
kontakter skabes.
De seneste to sæsoner har der
gennemsnitligt deltaget 230 personer i
hvert arrangement.
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Eksponering uu
Synlighed overfor mange tusinde
tilskuere og samarbejdspartnere på
Moldow Speedway Arena kan gøre
en forskel for din virksomhed –
eksponeringen virker både på arenaen
og i medierne.

250 medlemmer • 100 officials • 50 aktive • 150 sponsorer • 1000 vis af frivillige timer

Styrk relationerne uu
Gode oplevelser styrker relationerne.
Gør aktivt brug af fribilletter og VIParrangementer overfor kunder og
medarbejdere.

• Holdbillede udleveres ved sæsonafslutning
• 20 stk. VIP spisebilletter og fri drikkevarer
pr. sæson til valgfrie Superligaløb
• 10 stk. årskort gældende for alle klubbens
Superligaløb på Moldow Speedway Arena

E. TRASBORG A/S

International stadion med plads til 10.000 tilskuere, 230 spisende VIP pladser, årligt ca. 10 publikumsløb

3

Guldpartner - kr. 27.000,+ moms og produktionsomkostninger
•
•
•
•
•
•
•
•

Logo på klubbens hjemmeside www.holsted-speedway.dk
Banner i rotation på klubbens hjemmeside
1/2 side annonce i løbsprogram
9 meter reklameskilt på stadion
Logo på pointtavle
Logo på kørervest
15 stk. VIP spisebilletter og fri drikkevarer pr. sæson til valgfrie Superligaløb
7 stk. årskort gældende for alle klubbens Superligaløb på
Moldow Speedway Arena
• Holdbillede udleveres ved sæson afslutning

Sølvpartner - kr. 20.000,+ moms og produktionsomkostninger
•
•
•
•
•
•

Logo på klubbens hjemmeside www.holsted-speedway.dk
Banner i rotation på klubbens hjemmeside
1/2 side annonce i løbsprogram
6 meter reklame skilt på stadion
Logo på pointtavle
15 stk. VIP spisebilletter og fri drikkevarer
pr. sæson til valgfrie Superligaløb
• 6 stk. årskort gældende for alle
klubbens Superligaløb på Moldow Speedway Arena
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Danmarks bedste speedway hjemmeside/Facebook med over 250.000 besøgende pr. år.

Bronzepartner - kr. 11.000,+ moms og produktionsomkostninger
•
•
•
•
•

Logo på klubbens hjemmeside www.holsted-speedway.dk
Banner i rotation på klubbens hjemmeside
1/4 side annonce i løbsprogram
3 meter reklameskilt på stadion
8 stk. VIP spisebilletter og fri drikkevarer pr. sæson til
valgfrie Superligaløb
• 4 stk. årskort gældende for alle klubbens Superligaløb på
Moldow Speedway Arena
• Logo på pointtavle

VIP Partner - kr. 6.500,+ moms og produktionsomkostninger
•
•
•
•
•

Logo på klubbens hjemmeside www.holsted-speedway.dk
1/8 side annonce i løbsprogram
3 meter reklame skilt på stadion
2 stk. VIP spisebilletter og fri drikkevarer pr. sæson til valgfrie superligaløb
3 stk. årskort gældende for alle klubbens Superligaløb på
Moldow Speedway Arena

HSK Partner

(Indhold og pris aftales)

Klubben har i 2020 i alt 8 hold med i de danske turneringer. Udover i Metal Speedway League er klubben i 500 cc repræsenteret i
1. division, mens der er tilmeldt 5 ungdomshold i 50 og 85 cc.
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VIP Billetter “PitStop”kr. 450,- + moms

Heatsponsor kr. 4.000,-

VIP billetter til PitStop giver dig og dine gæster følgende oplevelser:
• Adgang til arrangementet i PitStop med udsigt over baneanlægget
• Program til dagens match
• Indlæg før aftenens match
• Lækker buffet
• Drikkevarer ab libitum – der serveres fadøl, rød-og hvidvin, sodavand og
kildevand.
• I den store pause er der mulighed for besøg i ryttergården samt kaffe
og kage i PitStop

• Højtaler speak med firmanavn før og efter et heat

+ moms

• Bliver nævnt ved alle Superligamatcher
• Logo i løbsprogram under heatsponsor
• 2 årskort med fri entre til alle klubbens hjemmebaneløb

Løbssponsor – kr. 6.500,+ moms
•
•
•
•
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Sponsoren bliver på løbsdagen løbende nævnt som dagens løbssponsor
Mulighed for fremvisning af varer og produkter på banen forud for løbet
10 fribilletter
5 VIP spisebilletter inklusive fri drikkevarer

Holsted Tigers er Danmarks mest vindende speedwayhold og har 15 gange vundet landets bedste række.
Danske holdmestre 1976-1977-1978-1979-1991-1994-1996-2001-2002-2003-2004-2006-2007-2009-2014.
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Priser iøvrigt

+ moms og produktionsomkostninger
Spisebilletter
VIP spisebilletter ved køb af under 20 billetter pr. gang, incl. mad, fri drikkevarer, billet og løbsprogram....... kr. 450,-

Annonce i løbsprogram
Annonce i løbsprogram til alle publikumsløb 1/2 side............................................................................ kr. 3.000,Annonce i løbsprogram til alle publikumsløb 1/4 side............................................................................ kr. 2.500,Annonce i løbsprogram til alle publikumsløb 1/8 side............................................................................ kr. 2.000,-

Billetter og Årskort
Årskort til alle Superligaløb..................................................................................................................... kr.
400,Firma arrangement................................................................................................................................. Pris aftales

Tobleroneskilt på center greenen 2x3 meter........................................................................................... kr.
Bandereklame på volden.......................................................................................................... pr. meter kr.
3 meter bandereklame på langsiden........................................................................................................ kr.
5 meter banner på airfence...................................................................................................................... kr.
3 meter skilt på bagsiden af banden ud mod publikum .......................................................................... kr.

Sponsorudvalget 2020

Erik Jensen
Mobil 20 33 66 91
erik@holsted-speedway.dk

Hans Chr. Schack
Mobil 21 77 99 66
mail@hcschack.dk
Moldow Speedway Arena

Dennis Mortensen
Mobil 40 31 06 44
dennisam@live.dk
n

Hedevejen 1

Preben Hansen
Mobil 20 20 26 44
kph@moldow.com
n

6670 Holsted

n

Søren Bjerre
Mobil 23 83 28 30
s.bjerre@stofanet.dk
www.holsted-speedway.dk

6.000,2.000,3.000,5.000,1.500,-

Vest Tryk · Genbestilling 100654 · Tlf. 75 39 32 66

Skilte på stadion

Kim Haugård
Mobil 51 27 72 16
pitstop@holsted-speedway.dk

