SPONSORKONCEPT
Et håndboldfællesskab

TEAM HADERSLEV-VOJENS

TEAM HADERSLEV-VOJENS MOD NYE MÅL!
THV er en voksende succes. I sæsonen har holdfællesskabet 6 divisionshold
i fem ud af seks årgange og fremtiden ser lys ud. Vi skriver derfor nu næste
kapitel i THV’s historie, der skal give et afsæt til, at klubben indenfor fem år
kan præstere hold, der spiller med om medaljer i DK. Men THV er meget mere
end dét, vi er også et fællesskab, der tager hånd om bredden. Her er plads til
alle – plads til udvikling. Vi er også med på A og B niveau.

”Haderslev Kommune har rammerne, faciliteterne og
potentialet til at være et håndboldcentrum i DK. Der er
kunfå steder i Danmark, som har de samme muligheder,
som der findes i Haderslev Kommune.”

Teis Melcher
Formand
Team Haderslev-Vojens

THK
Dame division

THK
Herre division

Vojens HF

Team Haderslev
KFUM

THV har sin egen bestyrelse og Sportsudvalg og er en overbygning på de
to moderklubber Vojens HF og Team Haderslev KFUM. Tilsammen er der
over 700 medlemmer. THV har et samarbejde med Team Danmark i form af
Idrætsklasserne, Haderslev Idrætsakademi, Haderslev Kommune og Dansk
Håndbold

Forbund

(DHF)

og

SønderjyskE.

Det

er

vigtige

samarbejdspartnere i vores arbejde med at udvikle håndboldtalenter og
skabe et godt fremtidigt fundament for håndboldsporten i regionen.

VI HAR BRUG FOR JERES HJÆLP TIL AT TAGE DET NÆSTE SKRIDT
Vi har divisionshold og vi har spillere på kredshold og i talenttrupper, men
vi formår også at skabe rammerne for bredden.

Vi vil gerne invitere dig og din virksomhed med til at være en del af Team
Haderslev-Vojens. For sammen med velvillige sponsorer og gode
samarbejdspartnere, så kan vi i fællesskab gøre succeserne endnu større.
Vi har efter bedste evne sammensat dette prospekt, som vi mener kan
være attraktivt for så mange virksomheder, som muligt.
For jo flere der bakker op, desto bedre kan vi skrive det næste kapitel i
historien om Team Haderslev-Vojens.
Vi vil gøre det simpelt og tilbyder derfor følgende fire muligheder:

1. TRØJE OG BUKS SPONSORATER
11 måneder om året er vores spillere afsted til håndboldkampe. Vi er
synlige i over 30 forskellige haller fra Tønder over Esbjerg og til Holstebro.
Fra Silkeborg over Århus og til grænsen.

2. SUPERSØNDAG SPONSOR
Vi fylder hallerne i Vojens eller Haderslev, og gør det ekstra festligt at gå til
håndbold. Supersøndage er sponsorernes mulighed for synlighed på
flere måder.

3. TRÆNER SPONSORATER
Alle trænere i THV får en træningsdragt af klubben. Der er mulighed for at købe
et logo på én eller flere trænere.

4. SYNERGI SPONSORATER
Der er mange muligheder for, at vore medlemmer, trænere, ledere og deres
familier kan hjælpe THV. Når vi eksempelvis handler, tanker bilen, køber el eller
mobil hos en sponsor, kan vi bidrage til udvikling af aktiviteter i THV.

TRØJE OG BUKS
SPONSORATER
(trykomkostninger faktureres direkte til sponsoren)
(ét hold er 12 spillere)

TRØJE FRONT
1.000 kr. pr. spiller
5.000 kr. pr. hold

TRØJE RYG
800 kr. pr. spiller
4.000 kr. pr. hold
TRØJE ÆRME
600 kr. pr. spiller
2.000 kr. pr. hold
BUKS BAG
700 kr. pr. spiller
3.000 kr. pr. hold

BUKS FRONT (ÉT BEN)
600 kr. pr. spiller
2.000 kr. pr. hold

SUPERSØNDAGE
PRISER (til forhandling)
SKUMBANDE
3.000 KR.
(gælder en halv sæson) ekskl. omkostninger.

SURFFLAG
1.000 kr.
(gælder en halv sæson) ekskl. omkostninger

STOFBANNERE(1X2M)
3.000 kr.
(gælder en halv sæson) ekskl. omkostninger.

STOFBANNER PÅ TIDTAGERBORDET
4.000 kr.
(gælder en halv sæson) ekskl. omkostninger.

ANNONCE I KAMPPROGRAM
500 kr.
KONKURRENCESPONSOR & UDDELING AF BROCHURER
efter aftale

SUPERSØNDAGE
SPONSORATER
Supersøndag er kampdag 4 gange i løbet af sæsonen, hvor man puljer THV
og andre kampe i enten Vojens eller i Haderslev. To gange i efteråret og to
gange i foråret.
Supersøndag er håndbold fra morgen til aften. Med start af U10 og U12
over ungdoms-division og til seniorkampe. Supersøndag er en dag med fuld
fart på.

HVIS I VIL VÆRE MED PÅ EN SUPERSØNDAG KAN VI
TILBYDE:
•

Skumbande, surf flag og stofbannere.

•

at omdele brochurer i hallen

•

en stand på supersøndag i hallen

•

annoncer i kampprogram

TRÆNER
SPONSORATER
Samtlige trænere i THV får denne træningsdragt.
Der er mulighed for at få et logo på dragten.
(trykomkostninger faktureres direkte til sponsoren)

TRÆNINGSDRAGTTRØJE
Front
400 kr. pr. træner

Ryg
400 kr. pr. træner

TRÆNINGSBUKS
Ben eller bag
300 kr. pr. træner

SYNERGI
SPONSORATER
Vi har en masse unge mennesker, der har en sund indstilling, og som er et
rekrutteringsgrundlag for vores lokale uddannelser og firmaer, og dem
skal vi bakke op om.

“Håndbold er i dag en vigtig partner i at brande
Haderslev som en idrætskommune. Et samarbejde
mellem foreninger i Haderslev og Vojens er helt i
tråd med Haderslev Kommunes politik om at
samarbejde på tværs. Vi er sikre på, at THV med den
nye organisation bliver et håndbold-centrum ikke blot
regionalt, men også nationalt.”
Allan Emiliussen
Formand for Udvalget for Kultur og Fritid
Haderslev Kommune

Håndbold i THK og Vojens har over 700 medlemmer og repræsenterer et
tilsvarende antal husstande. Vi forestiller os et sponsorat, der tager
udgangspunkt i vores medlemmer/medlemstal og i vores egen adfærd. Via
disse aftaler, genereres der et beløb til håndboldklubben, som
virksomhederne også oplyses om. Virksomhederne støtter altså op uden at
skulle have penge op af lommen. Man kan kombinere et synergisponsorat
med et trænersponsorat. Der er mulighed for at få en synlighed ved at
sponsorere træningsdragter til THV’s spillere.

TEAM HADERSLEV-VOJENS
BESTYRELSEN:
Formand
Teis Melcher
+45 23 62 24 49
melcher@outlook.dk

Sponsorudvalgsformand
Steen Petersen
+45 23 98 68 78
slp@sport.dk

TEAM HADERSLEV-VOJENS
www.teamhaderslev.dk
www.vojens-hf.dk

