
ODDER HÅNDBOLD ELITE
     CYKEL EVENT 2020

Vi inviterer endnu engang til cykelevent i en festlig ramme, hvor vi både vil samle sponsorere,
tilhængere og børn/unge til nogle festlige timer med spisning, sjove aktiviteter og 6-dagsstemning

Se bagsiden for �ere detaljer - kontakt Jacob Trangeled for aftale
om engagement for netop din virksomhed.
Jacob : Mobil: 22206138 - Mail:  salg@odderhaandbold.dk

Lørdag d. 29. februar 2020
i forbindelse med lokalbraget mellem Odder og HEI

I samarbejde med ungdomsafdelingen og Spektrum Odder
laver vi tilbud om spisning, aktiviteter og sjov for børnene, 
publikumsaktiviteter med spændende præmier, cykler til 
ungdomshold og meget mere, så vi igen i år kan tiltrække 
rigtig mange tilskuere.

Bliv team-ejer og deltag i en sjov og anderledes cykelevent 
sammen med kollegaer, medarbejdere, bestyrelse, kunder, 
leverandører og en masse andre.

Cykel eventen bliver en fantastisk mulighed for din 
virksomhed til, at kombinere en god oplevelse og markeds-
føring – og samtidig vise din stø�e til Odder Håndbold.

Vi kan ikke understrege vigtigheden nok, af hvad et arran-
gement som de�e gør, for den fremtidige drift af klubben 
og vore ambitioner om, at holde Odder på landkortet med 
et af landets absolut bedste håndboldklubber.

Som Team-ejer får du bl.a.:

• eksponering i forbindelse med arrangementet, på 
hjemmeside/facebook, på skilte, via speaker og på den 
elektroniske resulta�avle… og i spillernes bevidsthed.

• mulighed for at invitere medarbejdere, kunder, leveran-
dører m.v. til en fest, hvor din virksomhed er i fokus

• mulighed for et dedikeret bord til team/stø�er for 
netop jeres hold

• synliggør, at I er en aktiv virksomhed, der både går op i 
sundhed og bakker Odder Håndbold op.

Konceptet gå ud på, at du som teamejer via dit netværk �nder kilometersponsorer, der betaler kr. 30, 50
eller 75 pr. km holdet kører. Holdene har hidtil gennemsnit kørt 47,8 km.  Læs mere på bagsiden.

afholder



Det koster kr. 3.000 at blive teamejer og få sit navn i toppen af teamets reklamesøjle. Temaejeren bestemmer teamets navn (ofte teamejerens � rmanavn).

Navnet bruges på skilte, i annoncer, under speak, på de elektroniske resulta�avler m.v.
Både teamejere og KM-sponsorer bliver desuden omtalt med logo i kampprogram og under kampen.

Sådan gør du:
• Meld dig som Team-ejer. Det koster i år kun kr. 3.000 at blive teamejer.
• Find et antal km-sponsorer i dit netværk. Km-sponsorerne betaler kr. 30, 50 eller 75 pr. km holdet kører. Du må også godt selv være km-sponsor.
   Holdene har hidtil i gennemsnit kørt 47,8 km.
• Hvis du kan �nde km-sponsorer for mindst 350 kr. pr. km, er det oven i købet helt gratis at være teamejer, hvis du ønsker det (sæt kryds).

           Jeg ønsker selv at køre gratis, hvis jeg tegner km-sponsorer for min 350,- kr. pr. km.

KM-sponsorere:

Der kan være et ubegrænset antal km-sponsorer – det er her, du kan gøre den største forskel for Odder Håndbold.
Holdet skal køre mindst kr. 7.000 ind i km-sponsorater*.

Der må være op til 5 ry�ere pr. cykel.
*eventuel di�erence faktureres teamejeren.
Alle priser er excl. moms.

Teamnavn:

Tegnet af:

Firmanavn:

Kontaktperson:

Adresse:

Telefon:

Mail:

1:

Firmanavn:

2:

3:
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Mail: 30 kr./km. 50 kr./km. 75 kr./km.

5:
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5:

Aftale om cykelhold til cykel event den 29. februar 2020 
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