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SPONSOR

sæson 2020/21

At være sponsor i ODENSE BULLDOGS giver værdi
Vi har fokus på at give vores sponsorer value for money, og vi tilbyder en bred vifte af individuelt
tilpassede muligheder, hvor vi i samarbejde med dig finder den partnerpakke, der giver den
bedste kombination af eksponering, oplevelser, hospitality og et forretningsorienteret netværk
for netop dit firma.
Forretningsmæssig værdi er en forudsætning, når netop dit sponsorat sammensættes. Derfor gør
vi os store anstrengelser for at skabe en harmonisk fordeling af brancher og virksomheder, som kan
gavne alle i vores netværk; såvel i Bis2Bis-netværket som i vores andre attraktive arrangementer.
Eksponeringsmulighederne er mange og spænder lige fra spillertøj, bandereklamer, ishockey arena,
storskærms-spots, kamp-, powerplay-, mål- og pucksponsorater, aktiviteter samt annoncering mm.
Kort sagt giver ODENSE BULLDOGS adgang til:
•
•
•
•
•
•
•

Erhvervsklub med aktivt netværk
Eksponering over for kunder
Medarbejderpleje
Frirum i selskab med andre virksomhedsledere
Involvering og eksponering inden for topsport
Begejstring, passion og oplevelser
Sociale netværks-/sponsorarrangementer

•

Hospitality

Strategi 2020-2024
Mission

Odense Bulldogs skaber attraktive rammer og betingelser for eliteishockey på Fyn - det bedste
miljø for frivillige, aktive, aktionærer, sponsorer og supportere på et økonomisk ansvarligt grundlag.

Vision

• Bulldogs vil være en af dansk ishockeys fremmeste ishockeyvirksomheder.
• Bulldogs vil hvert år spille med om medaljer.
• Bulldogs vil være Odense’s bedste sportsunderholdning i intime rammer.
• Bulldogs vil udvikle en forretningsmodel, der realiserer den sportslige vision.
• Bulldogs vil sammen med OIK udvikle talenter der kan blive en central del af truppen.
• Bulldogs organisation skal fagligt levere rådgivning og sparring for samarbejdspartnere.

Målsætninger

Sportsligt:
• Odense Bulldogs skal i sæsonen 20/21 deltage i slutspillet.
• Odense Bulldogs skal fra sæsonen 22/23 deltage i semifinaler.

VinMedKant arenasponsor

Arenasponsoratet er et tydeligt bevis på de
forretningsmuligheder, som et partnerskab i
ODENSE BULLDOGS byder på.

Forretning:
• Odense Bulldogs skal tiltrække og fastholde passionerede forretningspartnere.
• Odense Bulldogs skal skabe rammer og fora, hvor forretningspartnere kan udvide og udvikle deres forretninger og samtidig opleve Odense Bulldogs og ishockeysporten i et miljø, der tiltrækker
nye forretningspartnere.

CLUB BULLDOGS
Fra kr. 10.000

Profilering:
• Nævnt på www.bulldogs.dk med link til egen hjemmeside
• Navn på sponsortavle i VIP Carlsberg Pucken
• Logo på skærm i forhallen
• Navn på storskærme i VIP Carlsberg Pucken
Netværk:
• Nyhedsmails fra ODENSE BULLDOGS
• Invitation til spillerpræsentation, 2 personer
• Invitation til sæsonafslutning, 2 personer
Der er muligheder for tilkøb.

CLUB BULLDOGS NETVÆRK
Fra kr. 17.500

Profilering:
• Nævnt på www.bulldogs.dk med link til egen hjemmeside
• Navn på sponsortavle i VIP Carlsberg Pucken
• Logo på skærm i forhallen
• Navn på storskærme i VIP Carlsberg Pucken
”Med et sponsorat i vores CLUB BULLDOGS NETVÆRK eksponerer du din virksomhed som sponsor i Odense Bulldogs.
Det giver god mening i forhold til dine
kunder og medarbejdere at vise, at din
virksomhed er aktiv sponsor i en elitesportsvirksomhed. Du får bl.a. billetter, så du kan
invitere til ishockey.
Herudover bliver du en del af et erhvervsnetværk med variende møder og et stort
antal deltagende sponsorer.”

Ulla Vahl-Møller, direktør
ODENSE BULLDOGS

Netværk:
• Nyhedsmails fra ODENSE BULLDOGS
• Invitation til spillerpræsentation, 2 personer
• Invitation til sæsonafslutning, 2 personer
• Biz2Biz arrangementer, 1 person
Der er muligheder for tilkøb.

BUSINESS
Fra kr. 30.000

Profilering:
• Nævnt på www.bulldogs.dk med link til egen hjemmeside
• Navn på sponsortavle i VIP Carlsberg Pucken
• Logo på skærme i forhallen
• Navn på storskærme i VIP Carlsberg Pucken
”Jeg har valgt at være BUSINESS partner i
Odense Bulldogs, fordi ishockey er noget,
der interesserer mig og min familie. Der
er et rigtigt godt netværk og samarbejde
sponsorerne i mellem.
Ligeledes er det altid hyggeligt at være
med til ”før kamp spisningen”, hvor der
bliver serveret noget god mad.
Jeg har også fået rigtigt meget arbejde
ind gennem mit engagement i Odense
Bulldogs.”

Peter Holst, indehaver
P. Holst Alu & Stålmontage

Netværk:
• Nyhedsmails fra ODENSE BULLDOGS
• Invitation til spillerpræsentation, 2 personer
• Invitation til sæsonafslutning, 2 personer
• Biz2Biz arrangementer, 1 person
Billetter og hospitality:
10 stk. VIP Billetpulje
50 stk. ståpladsbilletter til frit brug i grundspillet
Der er muligheder for tilkøb.

BUSINESS PLUS
Fra kr. 50.000

Profilering:
• Nævnt på www.bulldogs.dk med link til egen hjemmeside
• Navn på sponsortavle i VIP Carlsberg Pucken
• Logo på skærm i forhallen
• Navn på storskærm i VIP Carlsberg Pucken
”Grunden til at vi i sin tid valgte netop
Odense Bulldogs var egentligt 3 årsager:
Mere synlighed i Odense som virksomhed,
passionen for ishockey og selvfølgelig også
for at møde nye samarbejdspartnere. Og
alle 3 ting er til fulde blevet indfriet.
Erhvervsnetværket hos Odense Bulldogs
har givet rigtig meget og netværket er
utrolige gode til også at genere leads til
personer uden for netværket. Vi har i
hvert fald planer om at fortsætte mange
år endnu.”
Henrik Jensen, direktør
Dansk Stålmontage A/S

Netværk:
• Nyhedsmails fra ODENSE BULLDOGS
• Invitation til spillerpræsentation, 2 personer
• Invitation til sæsonafslutning, 2 personer
• Biz2Biz arrangementer, 1 person
Billetter og hospitality:
• 25 stk. VIP Billetpulje
• 50 stk. ståpladsbilletter til frit brug i grundspillet
Selvvalg fra kr. 15.000,- fra produktlisten. Der er muligheder for tilkøb.

PARTNER
Fra kr. 75.000

”Som partner i Odense Bulldogs får vi,
udover oplevelser til kampene med god
stemning, et professionelt SET-UP før
kampene. Der er et rigtigt godt samarbejde
imellem sponsorerne såvel til kampene som
i netværket Biz2Biz. Der er stor opmærksomhed på at bruge hinanden, hvilket giver
forretninger på kryds og tværs.
Har kun positivt at sige om Odense
Bulldogs, og tager gerne kunder med til
kampene.”

Kristian Larsen, erhvervschef
Nordfyns Bank

Profilering:
• Nævnt på www.bulldogs.dk med link til egen hjemmeside
• Logo på sponsortavle i VIP Carlsberg Pucken
• Logo på skærm i forhallen. (1 af 4)
• Navn på storskærme i VIP Carlsberg Pucken. (1 af 4)
• Navn på storskærm i VinMedKant Arena. Hel skærmvisning (1 af 4)
Netværk:
• Nyhedsmails fra ODENSE BULLDOGS
• Invitation til spillerpræsentation, 2 personer
• Invitation til sæsonafslutning, 2 personer
• Biz2Biz arrangementer, 1 person
• Bulldogs Partnerforum, 1 person
Billetter og hospitality:
• 25 stk. VIP Billetpulje
• 100 stk. ståpladsbilletter til frit brug i grundspillet
• 2 kort til: Spisning i VIP Carlsberg Pucken ved hjemmekampe.
VIP siddepladser i sponsorafsnit. Pauseservering. Fri bar.
• 1 parkeringspladser ved Pucken
Selvvalg fra kr. 25.000,- fra produktlisten. Der er muligheder for tilkøb.

PARTNER PLUS
Fra kr. 125.000

”Vi er på 8. år partner for Odense Bulldogs. Vi er
rigtig glade for at være en del af netværket, samt
støtte holdet i med- og modgang. Når vi disponerer de midler, vi bruger på sponsorater, ser vi på
flere parametre, og dem får vi opfyldt hos Odense
Bulldogs. Der er gode muligheder for at tage vores
kunder og forretningsforbindelser med til kampe og
arrangementer.
Der er et godt og positivt sammenhold blandt sponsorer - både til kampe og ved Biz2Biz møder. Og så
falder det naturligt at handle med hinanden efterfølgende. Jeg kan varmt anbefale at blive sponsor,
hvis man ønsker et godt og professionelt netværk,
med gode muligheder for kundepleje/social aktivitet
- med en spændende sport som omdrejningspunkt.”
Thomas Bjerre, indehaver
Skjold Burne vinhandel

Profilering:
• Nævnt på www.bulldogs.dk med link til egen hjemmeside
• Logo på sponsortavle i VIP Carlsberg Pucken
• Logo på skærm i forhallen. (1 af 4)
• Navn på storskærme i VIP Carlsberg Pucken. (1 af 4)
• Navn på storskærm i VinMedKant Arena. Hel skærmvisning (1 af 4)
• TV Bande, 4 meter
• Kampsponsorat, 1 stk
Netværk:
• Nyhedsmails fra ODENSE BULLDOGS
• Invitation til spillerpræsentation, 2 personer
• Invitation til sæsonafslutning, 2 personer
• Biz2Biz arrangementer, 1 person
• Bulldogs Partnerforum, 1 person
Billetter og hospitality:
• 25 stk. VIP Billetpulje
• 100 stk. ståpladsbilletter til frit brug i grundspillet
• 2 kort til: Spisning i VIP Carlsberg Pucken ved hjemmekampe.
VIP siddepladser i sponsorafsnit. Pauseservering. Fri bar.
• 1 Skyboks med 5 personer
• 1 parkeringspladser ved Pucken
Selvvalg fra kr. 40.000,- fra produktlisten. Der er muligheder for tilkøb.

PARTNER EKSKLUSIV
Fra kr. 200.000

”Spar Nord bank er gået all in på partnerskabet med Odense Bulldogs. Det har vi gjort
fordi, vi kan se, at vi har nogle fælles værdier
og fordi det giver value for money i form af
synlighed og gode kontakter via erhvervsnetværket. Både dem før kampene og de
spændende Biz2Biz møder og Ikke mindst
partnermøderne, hvor vi kommer helt tæt på
beslutningerne i klubben.
Vi interesserer os for hele hockeyklubben og
støtter således også i amatørafdelingen.
Vi ser frem til et fortsat spændende samarbejde mod nye højder også på det sportslige.”
Uffe Staal Knudsen direktør
Spar Nord Odense

Profilering:
• Nævnt på www.bulldogs.dk med link til egen hjemmeside
• Logo på sponsortavle i VIP Carlsberg Pucken
• Logo på skærm i forhallen. (1 af 1)
• Navn på storskærm i VIP Carlsberg Pucken. (1 af 1)
• Navn på storskærm i VinMedKant Arena. 1 fuld skærmvisning (1 af 1)
• TV Bande, 6 meter
• Kampsponsorat, 1 stk
Netværk:
• Nyhedsmails fra ODENSE BULLDOGS
• Invitation til spillerpræsentation, 2 personer
• Invitation til sæsonafslutning, 2 personer
• Biz2Biz arrangementer, 1 person
• Bulldogs Partnerforum, 1 person
Billetter og hospitality:
• 25 stk. VIP Billetpulje
• 100 stk. ståpladsbilletter til frit brug i grundspillet
• 4 kort til: Spisning i VIP Carlsberg Pucken ved hjemmekampe.
VIP siddepladser i sponsorafsnit. Pauseservering. Fri bar.
• 1 Skyboks med 5 personer
• 1 parkeringspladser ved Pucken
Selvvalg fra kr. 70.000,- fra produktlisten. Der er muligheder for tilkøb.

GENERELT & BONUS
Generelt:
• Kontraktbeløb er pr. sæson
• Alle beløb er eksklusive moms
• Omkostninger til udarbejdelse og opsætning af skilte- og sponsormaterialer afholdes af sponsor
• Sponsormateriale og annoncer skal godkendes før opsætning eller indrykning
Tillæg:
• Tillæg på 10% ved kvalifikation til slutspillet
• Tillæg på yderligere 10% ved kvalifikation til semifinalen
• Tillæg på yderligere 10% ved kvalifikation til finalen
• Tillægget faktureres og betales umiddelbart efter kvalifikation

Kontakt ODENSE BULLDOGS for nærmere information:
Adm. direktør
Ulla Vahl-Møller
uvm@oik.dk
Tlf. 30 16 31 30

Kommerciel rådgiver
Arne Buch
arne@buchconsult.dk
Tlf. 29 66 34 83

Bulldogs Odense ApS
Møllemarksvej 75 B, 5200 Odense V
T: 69 96 05 50
www.bulldogs.dk

