SPONSORKONCEPT 2016/17
Bulldogs Odense ApS
Møllemarksvej 75 B, 5200 Odense V
CVR 32161162

Angus King 40 49 05 05 · Christian Huusom 27 59 94 81 · Thomas Nielsen 20 15 97 06

Bulldogs – Oplevelser og god forretning
Bulldogs Odense ApS har sat fokus på at give vores sponsorer value for money, og vi tilbyder en bred vifte af individuelt tilpassede
muligheder, hvor vi i samarbejde finder den sponsorpakke, der giver den bedste kombination af eksponering, oplevelser og et
forretningsorienteret netværk for netop dit firma.
Forretningsmæssig værdi er en tvingende nødvendighed, når vi hos Bulldogs sammensætter netop dit sponsorat.
Derfor gør vi alt for at skabe en harmonisk fordeling af brancher og virksomheder, som kan gavne hinanden i det netværk, som fungerer i
BIS2BIS og vores andre attraktive arrangementer.
Bulldogs arbejder hele tiden på at gøre netværket stærkere med henblik på at give sponsorerne maksimalt udbytte af deres sponsorat.
Dette gør sig gældende for alle vores sponsorer, store som små, da det er den enkelte virksomheds behov og ønsker der danner grundlag
for et engagement i Bulldogs Odense ApS.
Som sponsor får du adgang til en bred vifte af sponsorkolleger, et gennemsnitlig tilskuertal på 2.000 pr. kamp samt en vidtrækkende
eksponering. Eksponeringsmulighederne er mange og spænder lige fra spillertøj, bandereklamer, storskærmsspots, kamp-, powerplay-,
mål- og pucksponsorater samt annoncering mm.
TV-mæssigt er det en sport i markant fremgang. Der er indgået en historisk tv-aftale med TV 2, som frem til A-VM i Danmark i 2018 vil
transmittere direkte fra omkring 40 kampe om året og sende en ugentlig ’Hockeynight’ samt en række ishockeymagasiner med fokus på
Metal Ligaen og dansk ishockey. Det er den bedste tv-aftale nogensinde og giver nye muligheder for dansk ishockey, hvis popularitet målt i
seer- og tilskuertal har været stigende de senere år. Med det danske landsholds VM-succes samt de danske NHL-spilleres fremmarch i
verdens bedste liga, er tallene formentlig kun med yderligere pil op.
Bulldogs byder på fantastiske faciliteter op til vores kampe. I Pucken hersker en afslappet stemning, som giver rig mulighed for at invitere
forretningsforbindelser til spisning samt skabe relationer blandt de øvrige sponsorer.
Sponsorture i Danmark og udlandet har stor værdi for vores sponsorer. Turene er de perfekte rammer til at få udbygget og skabt nye
relationer samt samarbejdsaftaler mellem virksomhederne i sponsorkredsen.
Ishockey og sportslig succes er kerneproduktet hos Bulldogs Odense ApS, men vore sponsorer og dertilhørende netværk er vores vigtigste
”holdkammerat” og vores fundament for en kontrolleret og sund økonomi, som skaber basis for vores sportslige visioner.
Vi ser frem til at blive din samarbejdspartner, når vi i fællesskab skal tilføre din virksomhed dynamiske og sportslige værdier, samt unikke
oplevelser med dansk ishockey i de bedste rammer herhjemme!

1. Klub 2009 - kr. 2.009
Ståtribune:
Eksponering:
• Nævnt på www.bulldogs.dk med link til egen hjemmeside
• Navn på sponsortavle i forhallen
Netværk:
• Nyhedsmails fra Odense Bulldogs
Hospitality:
• 18 ståpladsbilletter gældende til kampe i grundspillet
Se også de andre eksponeringsmuligheder samt generelle betingelser på de sidste tre sider

2. Teamsponsor A - kr. 7.250 (efterfølgende pladser á kr. 5.000)
A-Tribune:
Eksponering:
• Nævnt på www.bulldogs.dk med link til egen hjemmeside
• Navn på sponsortavle i forhallen
Netværk:
• Nyhedsmails fra Odense Bulldogs
Hospitality:
• 1 siddeplads på A-tribunen
• 45 stk. værdikuponer gældende til hele sæsonen
Se også de andre eksponeringsmuligheder samt generelle betingelser på de sidste tre sider

3. Teamsponsor A Plus - kr. 18.750 (efterfølgende pladser á kr. 5.000)
A-Tribune:
Eksponering:
• Nævnt på www.bulldogs.dk med link til egen hjemmeside
• Navn på sponsortavle i forhallen
Netværk:
• Nyhedsmails fra Odense Bulldogs
Hospitality:
• 4 siddepladser på A-tribunen
• 175 stk. værdikuponer gældende til hele sæsonen
Se også de andre eksponeringsmuligheder samt generelle betingelser på de sidste tre sider

4. Bronzesponsorat - kr. 29.000 (efterfølgende pladser á kr. 8.000)
Eksponering:
• 1 skilt á 1x1 meter i gangareal bag tribune
• Logo i kampprogram
• Nævnt på www.bulldogs.dk med link til egen hjemmeside
• Navn på sponsortavler i forhallen og Pucken
Netværk:
• 2 pers. til pauseservering i VIP ved hjemmekampe
• 2 pers. til business-arrangementer
• 1 pers. til BIS2BIS inkl. adgang til netværksredskabet ”Flier”
• Nyhedsmails fra Odense Bulldogs
Hospitality:
• 2 siddepladser til hver hjemmekamp
Se også de andre eksponeringsmuligheder samt generelle betingelser på de sidste tre sider

5. Sølvsponsorat - kr. 43.500 (efterfølgende pladser á kr. 8.000)
Eksponering:
• 1 skilt á 1x1 meter i gangareal bag tribune
• Logo i kampprogram
• Nævnt på www.bulldogs.dk med link til egen hjemmeside
• Navn på sponsortavler i forhallen og Pucken
Netværk:
• 4 pers. til pauseservering i VIP ved hjemmekampe
• 2 pers. til business-arrangementer
• 1 pers. til BIS2BIS inkl. adgang til netværksredskabet ”Flier”
• Nyhedsmails fra Odense Bulldogs
Hospitality:
• 4 siddepladser til hver hjemmekamp
• 50 stk. ståpladsbilletter til grundspillet
Se også de andre eksponeringsmuligheder samt generelle betingelser på de sidste tre sider
Bemærk – pakken kan ændres til 2 siddepladser til hver hjemmekamp inkl. spisning

6. Guldsponsorat - kr. 74.000 (efterfølgende pladser á kr. 14.500)
Eksponering:
• 1 skilt á 1x1 meter i gangareal bag tribune
• Logo i kampprogram
• Logo på storskærm
• Nævnt på www.bulldogs.dk med link til egen hjemmeside
• Navn på sponsortavler i forhallen og Pucken
Netværk:
• 4 pers. til spisning og pauseservering i VIP ved hjemmekampe
• 1 pers. til netværkstur med en overnatning
• 2 pers. til business-arrangementer
• 1 pers. til BIS2BIS inkl. adgang til netværksredskabet ”Flier”
• Nyhedsmails fra Odense Bulldogs
Hospitality:
• 4 siddepladser til hver hjemmekamp
• 50 stk. ståpladsbilletter til grundspillet
Se også de andre eksponeringsmuligheder samt generelle betingelser på de sidste tre sider

7. Platin sponsorat - 8 stk. á kr. 92.000 (efterfølgende pladser á kr. 14.500)
Eksponering:
• 4 meter bandereklame modsat TV-siden
• Logo i kampprogram
• Logo på storskærm
• Nævnt på www.bulldogs.dk med link til egen hjemmeside
• Navn på sponsortavler i forhallen og Pucken
Netværk:
• 4 pers. til spisning og pauseservering i VIP ved hjemmekampe
• 1 pers. til netværkstur med en overnatning
• 2 pers. til business-arrangementer
• 1 pers. til BIS2BIS inkl. adgang til netværksredskabet ”Flier”
• Nyhedsmails fra Odense Bulldogs
Hospitality:
• 4 siddepladser til hver hjemmekamp
• 100 stk. ståpladsbilletter til grundspillet
Se også de andre eksponeringsmuligheder samt generelle betingelser på de sidste tre sider

8. Eksklusiv Bronze - 8 stk. á kr. 122.500 (efterfølgende pladser á kr. 14.500)
Eksponering:
• Skilt på ½ hjørne (ca. 3 meter) og ¼ tribune (ca. 12 meter) i luften over tilskuere
• 1 stk. kampsponsorat i grundspillet
• Logo på storskærm
• Logo i kampprogram
• Nævnt på www.bulldogs.dk med link til egen hjemmeside
• Navn på sponsortavler i forhallen og Pucken
Netværk:
• 4 pers. til spisning og pauseservering i VIP ved hjemmekampe
• 2 pers. til netværkstur med en overnatning - Tyskland eller Sverige
• 2 pers. til business-arrangementer
• 1 pers. til BIS2BIS inkl. adgang til netværksredskabet ”Flier”
• Nyhedsmails fra Odense Bulldogs
Hospitality:
• 4 siddepladser til hver hjemmekamp
• 150 stk. ståpladsbilletter til grundspillet
• 1 parkeringsplads ved Pucken
Se også de andre eksponeringsmuligheder samt generelle betingelser på de sidste tre sider

9. Eksklusiv Sølv - 4 stk. á kr. 250.000 (efterfølgende pladser á kr. 14.500)
Eksponering:
• Navn på bande ved isen – TV langside 10 meter
• 1 stk. Face off cirkel under isen
• Annonce i kampprogram ½ side
• Logo på storskærm
• Logo i kampprogram
• Nævnt på www.bulldogs.dk med link til egen hjemmeside
• Navn på sponsortavler i forhallen og Pucken
Netværk:
• 5 pers. til spisning og pauseservering i VIP ved hjemmekampe
• 2 pers. til business-arrangementer
• 1 pers. til BIS2BIS inkl. adgang til netværksredskabet ”Flier”
• Rejse for 2 pers. til A-VM
• Nyhedsmails fra Odense Bulldogs
Hospitality:
• 4 siddepladser til hver hjemmekamp
• 250 stk. ståpladsbilletter til grundspillet
• 2 parkeringspladser ved Pucken
Se også de andre eksponeringsmuligheder samt generelle betingelser på de sidste tre sider

10. Eksklusiv Guld - 2 stk. á kr. 500.000 (efterfølgende pladser á kr. 14.500)
Eksponering:
• Reklame på alle strømper
• 2 stk. kampsponsorater
• Reklame under isen i begge målender
• Reklame på alle spilletrøjer (bagpå)
• Logo på storskærm
• Logo i kampprogram
• Nævnt på www.bulldogs.dk med link til egen hjemmeside
• Navn på sponsortavler i forhallen og Pucken
• Navn på brevpapir og alle annoncer
Netværk:
• 6 pers. til spisning og pauseservering i VIP ved hjemmekampe
• 2 pers. til business arrangementer
• 1 pers. til BIS2BIS inkl. adgang til netværksredskabet ”Flier”
• Rejse for 2 pers. til A-VM
• Nyhedsmails fra Odense Bulldogs
Hospitality:
• 6 siddepladser til hver hjemmekamp
• 500 stk. ståpladsbilletter til grundspillet
• 2 parkeringspladser ved Pucken
Se også de andre eksponeringsmuligheder samt generelle betingelser på de sidste tre sider

Øvrige eksponeringsmuligheder:
Navn på bande ved isen pr. løbende meter - min. 4 meter (TV-side)
Navn på bande ved isen pr. løbende meter - min. 4 meter (ikke TV-side)
Gul flade ved isen (rundt om hele banen)
Reklamer under isen
Midtercirkel
Face off cirkel
Bag mål/ved midten
Odense Bulldogs spillerboks
Udeholdets spillerboks
Bagsiden af alle kort (sponsorkort og sæsonkort)
Rygreklame på spillertrøje (hjemme- og udebane)
kat. A
kat. B
kat. C
Reklame på målmandsskinner (begge målmænd)
Skulderreklame på alle spillere (hjemme- og udebanetrøje)
Reklame på alle hjelme (hjemme- og udebane)
Skilt over Idrætsparkens boks på A-tribunen
Skiltefriser på glas/bande (målende)
Reklame på ismaskinen
Reklame på alle pucke til puckspillet
Annonce i kampprogram 1/1 side
Annonce i kampprogram 1/2 side
Spot med logo på storskærmene
Spot med lyd og logo på storskærmene
Logo på onlinebilletter

pr. sæson
pr. sæson
pr. sæson
pr. sæson
pr. sæson
pr. sæson
pr. sæson
pr. sæson
pr. sæson
pr. sæson
pr. sæson
pr. sæson
pr. sæson
pr. sæson
pr. sæson
pr. sæson
pr. sæson
pr. sæson
pr. sæson
pr. sæson
pr. sæson
pr. gang
pr. spot
pr. sæson

kr. 12.500
kr.
7.500
kr. 50.000
kr. 100.000
kr. 27.500
kr. 17.500
kr. 35.000
kr. 35.000
kr. 30.000
kr. 25.000
kr. 17.500
kr. 12.500
kr. 50.000
kr. 100.000
kr. 50.000
kr. 15.000
kr. 25.000
kr. 30.000
kr. 10.000
kr. 10.000
kr.
6.000
kr.
100
kr.
1.000
kr.
7.000

Øvrige produkter:
Oplevelsespulje efter eget valg
Skybox siddende (4 pers.) inkl. VIP-spisning
P-plads ved Pucken (med forbehold for udsolgt i pakker)
Ekstra siddeplads på C-tribunen med pauseservering i VIP
Ekstra siddeplads på C-tribunen med spisning & pauseservering i VIP
Spisning i Pucken
100 stk. ståpladsbilletter til grundspillet
Kampsponsorat grundspil
Kampsponsorat kvartfinale
Kampsponsorat semifinale & bronzekamp
Kampsponsorat finale
Pucksponsorat grundspil
Pucksponsorat kvartfinale
Pucksponsorat semifinale & bronzekamp
Pucksponsorat finale
Powerplaysponsorat grundspil
Powerplaysponsorat kvartfinale
Powerplaysponsorat semifinale & bronzekamp
Powerplaysponsorat finale
Målsponsorat grundspil
Målsponsorat kvartfinale
Målsponsorat semifinale & bronzekamp
Målsponsorat finale
Ishockeyarrangement (PAY N´PLAY) max 25 pers.

pr. sæson
pr. kamp
pr. sæson
pr. sæson
pr. kamp
pr. sæson
pr. kamp
pr. kuvert
pr. sæson
pr. kamp
pr. kamp
pr. kamp
pr. kamp
pr. kamp
pr. kamp
pr. kamp
pr. kamp
pr. kamp
pr. kamp
pr. kamp
pr. kamp
pr. mål
pr. mål
pr. mål
pr. mål

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

4.000
5.000
8.000
300
14.500
625
325
4.500
6.000
7.500
10.000
15.000
3.000
3.500
4.000
5.000
2.000
2.500
3.000
4.000
1.000
1.500
2.000
3.000
6.600

Generelt:
• Sponsorbeløb er pr. sæson
• Alle beløb er ex. moms
• Udarbejdelse og opsætning af sponsormaterialer afholdes af sponsor
• Sponsormateriale og annoncer skal godkendes før opsætning eller indrykning
• Alle sponsoraftaler kan tegnes fra 1 til 5 år
• For alle sponsoraftaler kan der aftales betaling over 1 til 5 rater

Bonus:
• Tillæg på 7,5 % ved kvalifikation til slutspillet
• Tillæg på yderligere 7,5 % ved kvalifikation til semifinalen
• Tillæg på yderligere 7,5 % ved kvalifikation til finalen
• Bonussen betales umiddelbart efter kvalifikation
• Der skal ikke betales bonus af en evt. oplevelsespulje

