
Vi markedsfører desuden auktionen på vores egen hjemmeside, på vores 
Facebook-side, i kampprogrammet og i forbindelse med hjemmekampene i øvrigt.

Markedsføring 
- på den kloge måde

Hvis du donerer et produkt eller en ydelse, får du 
markedsføring på Odendo-platformen med 100.000 
brugere, på Facebook og i nyhedsmail.

Ud over en unik markedsføring og stor eksponering 
får du goodwill, linkbuilding til egen hjemmeside, 
en ny kunde, samt mulighed for mersalg og direkte 
kommunikation med en række forbrugere, der har 
vist interesse for netop dit produkt.

Din eneste investering er kostprisen på det do ne-
rede produkt eller ydelse – og den kan i øvrigt træk-
kes fra i skat!

Samtidig er du med til at støtte udviklingen i Odder 
Håndbold Elite – uden at tage penge op af lommen!

Så hvad venter du på – vil du også gøre det på 
den kloge måde?

Bliv markedsført over for op til 100.000 potentielle kunder og hjælp 
samtidig Odder Håndbold - uden du skal have penge op af lommen!
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FANTASTISKE HANDLER, DER STØTTER GODE FORMÅL 

 

ODENDO TILBYDER
500-999,-

7 DAGE 14 DAGE 21 DAGE

1.000-4.999,- + 5.000,-

Synlighedsperiode på Odendo

Goodwill for din virksomhed

Linkværdi ved deltagelse på Odendo

Vinderen af auktionen bliver ny kunde

Mulighed for tilbudsmails til Odendo brugere

Visning af produkt på Odendo forside + under “udvalgte”

Markedsføring af produkt på Facebook

Markedsføring af produkt i Odendo nyhedsmail

PRODUKT, YDELSE ELLER GAVEKORT I KR.

DONÉR FOR I ALT 25.000,- OG FÅ ALLE OVENSTÅENDE YDELSER PLUS:

Logo og link placeret på forsiden af Odendo

“Vi støtter” emblem til egen markedsføring på web etc.

ODENDO PLUS PAKKEN

»Odendo er en unik måde indsamle midler på, hvor alle involverede 
parter har værdi af samarbejdet. Forbrugere over hele landet kan gøre 
en god handel og samtidig støtte klubben, samtidig med at virksom-
heder der donerer produkter får en unik og billig markedsføring.

Vi håber derfor at rigtig mange virksomheder vil være med på 
auktionen og samtidig profilere deres virksomhed på en rigtig klog 
måde.«

Henrik Bentsen
Formand

»Det er første gang vi hos Morsø deltager på 
Odendo, men det er bestemt ikke sidste gang, for vi 
er meget imponerende over eksponeringstallene. Vi 
ser det som en positiv effekt af at tage to stærke 
brands og sætte dem sammen i det rette forum. 
Odendo er uden tvivl en interessant platform, som 
jeg gerne anbefaler andre at anvende for at bakke 
op om sporten og velgørenheden i Danmark.«

Erik Theill Christensen
Adm. Direktør, Morsø Jernstøberi A/S
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Odder Håndbold tilbyder i samarbejde med auktionsplatformen Odendo:

 14 dage 21 dage 30 dage

*

* Skal være udfyldt på forhånd jf. registreringsskemaet
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FANTASTISKE HANDLER, DER STØTTER GODE FORMÅL 

Virksomhedsnavn

AFTALE OM DONATION
Kontaktperson

E-mail

Mobil

Vare/ydelse Virksomheden forpligter sig til reklamationsretten

Vejledende pris     kr

Varen afhentes af kunden på virksomhedens adresse

Varen afsendes til kunden efter auktionen for            kr

x

For at oprette din virksomheds donation på Odendo.dk bedst
muligt, skal du levere følgende materiale:

l  Produktfotos

l  Tekst med beskrivelse af vare/ydelse

l  Din virksomheds logo og webadresse

SENDES TIL: HOLLAENDER.KLAUS@GMAIL.COM

Dato

Underskrift

MATERIALE TIL RÅDIGHED
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