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2PARTS 2 BLUE 2GETHER
Sæsonen 2017/2018 har været en hæsblæsende sæson i Randers Hk regi – en sæson hvor processen #randershkforfra startede op og vi
tillader og at sige, at vi er på rette vej.
Vi har præsenteret et nyt sportsligt set-up, som i min verden er styrket. Der er også sket ændringer i administrationen, samt i vores kamp
set-up. Vi er en smal organisation, men interessen for at være med omkring Randers HK er støt voksende, hvilket også gælder frivillige.
Det gør os meget stolte.
Ny sæson betyder også nye muligheder. Vi vil rigtig gerne give Jer flere oplevelser. Vi vil rigtig gerne forsøge at skabe en kultur, så man
kommer tidligere til håndbold og at hele familien er med – vi skal have fyldt Arena Randers. Det skal være attraktivt at gå til
håndbold i forbindelse med Randers HK kampe – vi skal være flagskibet i Randers.
Når det så er sagt, skal vi fortsat arbejde hen imod, at vi er attraktive udenfor vores primære område – vi skal tiltrække endnu flere
nationale samarbejdspartnere – ligesom det er lykkedes i indeværende sæson. Det skal ikke stoppe her.
Vi vil skabe oplevelser med det at være en part i Randers HK – vi garanterer, at vi ikke har faste rammer for, hvad vi kan tilbyde – vi har stor
interesse i, at der er tale om et samarbejde til gavn for begge parter – om det er relationer eller om det er forretning. Selvfølgelig er man
også velkommen, hvis det er med hjertet.
Vi er med det nye set-up på rette vej mod toppen af Dansk Håndbold – dog holder vi os til vores 4-årige strategi. For vores vedkommende er det lige så vigtigt, at vi vender tilbage og viser økonomisk ansvarlighed. Det kommer vi til. Der er desværre for mange scenarier, hvor sporten kommer først.
Vi er i gang med at løfte budgettet – i et hårdt marked – men det løser vi. For at hjælpe os I hverdagen og troen på vores projekt, så er
målsætningen at vi skal lykkedes med endnu flere aftaler der rækker længere. Så kan vi fokusere på at tilføre endnu flere mangeårige
aftaler.
I løbet af året har vores erhvervsnetværk fyldt meget og det var ikke planen, men vi er alligevel lykkede med 7 netværksgrupper siden
august 2017. Det er vi stolte af. Det er et produkt som kører udenom håndbolden, men fortsat et meget vigtigt produkt.
Champions-Club er også blevet et vigtigt produkt – dog er det at komme til håndbold og spisning vores absolut vigtigste produkt – her
kan du tage familien med, kunder eller ansatte og vi er stolte over, at vi typisk er 400-450 i vores lounge.
I forbindelse med vores kommende sæson, så er Arena Randers vores hjemmebane – omvendt vil jeg ikke afvise, at vi til nogle af kampene inviterer Jer på udebane – I møder nye mulige samarbejdspartnere og vi får vist os frem andre steder. Det tænker jeg, er vigtigt for
alle parter.
Vi håber, I tager imod vores nye partnerkoncept lige som jeg håber, I tager godt
imod vores nye produkt i samarbejde med Sky-Media. Vi vil rigtigt gerne mødes
med Jer og gennemgå muligheder sammen – så håber I tager godt imod Mette
Dannemand og undertegnede.
Med ønsket om en fantastisk 2018/2019 sæson sammen.
”Sammen styrker vi din forretning”
					

-Direktør, Per Rasmussen

3

4

ERH VERV

RANDERS HK BRAND
- et stærkt dna i en ung form

Sammen gør vi hinanden stærke. Med en stor opbakning lokalt, regionalt og nationalt er Randers
HK et stærkt brand at være en del af. Som en del af Randers HK, får du mange muligheder for at
promovere din virksomhed.
Randers HK blev stiftet i 1996, og er en overbygning af de 5 moderklubber: Randers Freja, Vorup
FB, Randers KFUM, Kristrup Boldklub og Dronningborg Boldklub.
Randers HK har gennem 20 år i toppen af dansk kvindehåndbold fået etableret en stærk platform.
Målet er, at gøre den endnu stærkere.
Vi arbejder hårdt for, at finde de synergier og de unikke sammenhænge, der er med til at løfte såvel
eksponeringen, aktivering, netværk og events for vores mere end 250 samarbejdspartner.
Udfordringen ligger i at finde nøglen til at få 2 + 2 til at være lig med 5.
I bliver, som samarbejdspartner i Randers HK, en del af et stærkt netværk, hvor både personlige og
forretningsmæssige relationer opbygges og vedligeholdes.

Priser i Randers HK
2001: Sølv medalje i City Cup (EHF Cup)
2010: Vinder af EHF CUP
2012: Danmarks mester
2014: Bronze medalje DM
2016: Danske pokalmester
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HÅNDBOLDENS TAL
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MÅLGRUPPER
- vi rammer rigtigt hver gang

I Randers HK går vi meget op i, at vi henvender os målrettet uanset om din målgruppe er
business-to-business (B2B) eller business-to-consumer (B2C), Randers HK kan tilbyde en sikker og
attraktiv platform for din virksomhed.
B2B
Randers HK har over 250 erhvervsvirksomheder som samarbejdspartnere, både lokalt, regionalt og
nationalt. Det betyder at Randers HK har den forretningsmæssige platform til at skabe et attraktivt
forretningsnetværk omkring din virksomhed.
Randers HK kan hjælpe med at øge brandkendskabet til netop din virksomhed, samt loyalitet,
generering af konkret B2B-forretning, kundepleje, deltagelse i netværk m.m.
B2C
I Randers HK sørger vi for en tæt kontakt til vores fans og følgere, både til kampe og på de digitale
medier: facebook, instagram, youtube, randershk.dk og nyhedsbreve
Dette betyder, at vi i samarbejde kan aktivere dit sponsorat, målrettet og med størst effekt.
DU er i fokus, uanset om aktiviteterne har til formål at øge kendskabet din virksomhed overfor nye
medarbejdere, fastholde medarbejdere eller skabe øget kendskab overfor din virksomhed og dine
produkter.

Fakta om Randers
Der er ca. 850.000 indbyggere i en
radius af en times kørsel fra Randers C
Randers by - 62.563 (2017)
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ONLINE PLATFORM
- styrk din online profil

Randers HK er stærk på online platforme, Randers HK er dagligt i kontakt med
tusindevis af følgere og fans. I tæt samarbejde med Randers HK har du mulighed for at eksponere
og aktivere budskaber via f.eks. videoer, opslag, visninger, annoncer og nyhedsbreve.
Randers HK leverer online markedsføring på følgende platforme:
• Facebook
• Instagram
• Linkedin
• Twitter
• Youtube
• Randershk.dk
• Nyhedsbreve
• Meet Over Coffee
• Egen udviklet App
Randers HK vokser hele tiden på de sociale medier, og vi sætter overlæggeren højt, når det
kommer til vores udviklingen online.
Igennem vores online platform sikrer du ikke alene stor synlighed, men også en sikkerhed i at vi
hele tiden arbejder ud fra den nyeste viden og teknik.

10

ERH VERV

STATISTIK - SOME
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SALG
EKSPONERING
KENDSKAB

IMAGE

NETVÆRK
HOSPITALITY

VÆRDI

LEADGENERERING

INTERN
MOTIVATION

AKTIVERING
GOODWILL
OPLEVELSER
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PLATFORM OVERSIGT
- sammen styrker vi din forretning

Vi har igennem årene etableret en stærk platform og målet er at gøre den endnu stærkere.
Vores samarbejde med mere end 250 virksomheder, lokalt, regionalt og nationalt giver dig og din
virksomen en unik mulighed for at styrkke din virksomheds bundlinje.
Du og din virksomheds kunder, medarbejdere og leverandører bliver en del af vores stærke netværk, hvor personlige og forretningsmæssige relationer etableres og vedligeholdes.

VI KAN STYRKE DIN
FORRETNING GENNEM:
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EKSPONERING
- kom ind i kampen og bliv set

Mange forhold taler for, at eksponering i håndbolden vil være en god forretning for dig som virksomhed. Danskerne har en positiv holding til sponsorering i sporten og særdeleshed i håndbolden.
Ifølge Gallups årlige undersøgelse af danskernes interesse for sport, kommer håndbolden ud som
den sportsgren, der følges af flest personer.
Interessen underbygges af, at der vises håndbold på TV som aldrig før. Et rigtig godt partnerskab
med TV2 på de danske ligakampe, gør at Randers HK er mere og mere interessant for TV.
TV-aftalen gælder frem til 2020, så der er gode muligheder for et langvarigt partnerskab omkring
eksponering. Håndbold rammer bredt i forhold til andre idrætsgrene og kan ses af alle. Skaber
værdi om du er mand, kvinde, virksomhed, familie, fans mv. Det gør også at du som virksomhed har
gode muligheder for, at skabe værdi, om det er BTC eller BTB.
Mere end 50% af danskerne interesserer sig for håndbold.
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ET STORT FÆLLESSKAB
- brug og udvid dit netværk med Randers HK

I Randers HK har du flere muligheder for at skabe og vedligeholde dit netværk igennem
RANDERS2GETHER. Til kampene mødes vi til spisning med ca. 500 andre.
Det kan også være i en af vores RANDERS2GETHER grupper, som vi selv faciliterer. Her er der fokus
på at skabe gode relationer mellem medlemmerne af RANDERS2GETHER grupperne. Gode relationer tror vi er vejen til den næste gode forretning eller det næste gode råd.
Du kan læse mere om andre erfaringer med RANDERS2GETHER på side 30.
Ønsker du at komme i dialog med nogle af vores mere end 250 samarbejdspartnere, ja så hjælper
vi dig med dette i RANDERS2GETHER.

Salg

Oplevelser

Relationer
Sparring
Idégenerering
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ET SAMARBEJDE DER SKAL SKABE
GOD ARBEJDSLYST!
Tilbage i 1983 blev Krifa grundlagt, med hovedkontor i Randers, og
har i dag eksisteret i 35 år. Krifa er Danmarks fjerdestørste fagbevægelse, med ca. 200.000 medlemmer.
Men hvad betyder Randers egentlig for Krifa?
”Selve hovedkontoret flyttede til Krifa Aarhus i 2012. Men Krifa har altid
været at finde i Randers, selvom hovedkontoret flyttede i 2012 – vi har
derfor været repræsenteret i Randers lige siden 1983. I dag har vi
kontor på Haraldsvej 60C 2. sal.

Randers betyder meget for Krifa, da vi har været i byen i over 35 år.
Randers er en fantastisk by, hvor folket er ildsjæle, ambitiøse og hjælpsomme. Det går i god tråd med vores mission om, at vi hver dag vil
sprede god arbejdslyst til vores lokalsamfund, medlemmer og
medarbejdere.” siger kundecenterchef Shahab Milani.
For Krifa betyder arbejdsglæde og arbejdslyst alt, hvad enten det er på
kontoret eller i sportshallen. Derfor har et samarbejde med Randers HK
ligget helt naturligt i kortene.
”Vi har tidligere været involveret i et samarbejde med Randers HK. Derfor var det også naturligt for mig at vise vores støtte til Randers HK igen.
Randers HK har vist gode tegn på, at de rigtig gerne vil samle byen
igen omkring håndbolden, og det synes vi er et spændende tiltag.
Vores mission er at bringe vores
viden omkring god arbejdslyst
til spillerne og ledelsen, så vi
på den måde kan bidrage til, at
Randers HK bliver endnu
dygtigere, både i og udenfor banen. Samtidig, er det
selvfølgelig utrolig positivt, at vi
har mærket den opbakning og
glæde der har været både i og
udenfor klubben ved, at vi har
indgået et samarbejde med
Randers HK igen.” siger Shabab
og forsætter,
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”De fleste af os bruger en stor del af vores vågne timer på arbejdet.
Derfor er det vigtigt, at vi er glade for vores arbejde. At vi har god
arbejdslyst. Det arbejder vi hver eneste dag på at sprede og derfor er
forventningen, at vi med fælles hjælp kan udbrede missionen om god
arbejdslyst til Randers HK, Randers’ borgere og de virksomheder der
er i Randers og omegn.”
Men er det så kun Randers HK, der vil få glæde af Krifas store viden
omkring arbejdslyst?
Tværtimod, så vil andre samarbejdspartnere kunne komme helt tæt på
Krifa, og få et indblik i deres viden omkring god arbejdslyst.
”Andre samarbejdspartnere i Randers HK vil opleve Krifa som en
samarbejdspartner der interesserer sig for sporten og som vil være med
til at skabe nogle super fede arrangementer for tilskuere og borgere i
Randers. Vi vil også stille vores arbejdskraft og viden til rådighed i
arbejdet mod at højne arbejdslysten på de danske virksomheder.
Derfor kan man altid tage kontakt til os til en snak om, hvordan man
højner trivslen på sin arbejdsplads – helt gratis” siger Shahab og slutter,
”Samarbejdet med Randers HK giver et fælles mål og mission om at vi
vil det bedste for Randers. Samtidig har jeg en stor forventning til, at
Randers HK både viser, deler og tager del i at udbrede god arbejdslyst
der, hvor de ser det relevant i samarbejdet med os.”
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EVENTS

- vi vil skabe merværdi for dig og dit netværk
Året rundt afholder Randers HK mange forskellige events for vores samarbejdspartnere og RHK2GETHER medlemmer. Du har selvfølgelig mulighed for at medbringe kunder og medarbejdere.
Du kan roligt lade Randers HK skabe en uforglemmelig oplevelse for jer, hvor netværk, fællesskab
og forretning er i fokus.
Sæt allerede kryds i din kalender nu, og tilmeld dig allerede et af vores arrangmenter i dag.
Vi arbejder hele tiden på, at skabe merværdi for samarbejdspartnere og udvide vores muligheder,
ligesom ønskes der et kundearrangement/medarbejderarrangement – så løser vi det.
Til den kommende sæson har vi bl.a. følgende:
uu September: Golf
uu November: Champions Club, Vinsmagning Glud Vin
uu December: Champions Club, Memphis Mansion
uu Februar: Meet Over Coffee
uu Marts: Champions Club, Flensburg Handewitt
uu Marts: Champions Club, Vinsmagning Ndr. Kjærsholm og udebanetur til Viborg
uu Maj: Afslutningsfest
uu Maj: spinning
uu Efterår: Teambuilding m. madlavning hos Scanpan
uu Efterår: Bowling

20

ERH VERV

VIP ARRANGEMENT
- oplevelser og muligheder, hånd i hånd

Skal du pleje din forretning, ønsker du at vise dine produkter frem, eller ønsker du
oplevelser i særklasse?
Så har vi mange muligheder i Arena Randers før, under og efter kampene.
Til hver Randers HK kamp mødes ca. 500 samarbejdspartner til spisning inden kampen.
Stemningen er hyggelig og uformel. Vores eventteam tager godt imod jer, og sørger for at i ikke
mangler noget.
Du kan tage kunder, medarbejdere og andre forretningsforbindelser med og måske møder du din
næste kunde eller kommer hjem med en god ide.
I pausen af kampen sørger eventteamet selvfølgelig for at den gode snak kan forsætte med en af
de mange andre erhvervsdrivende.

Hvad skal du forvente?
Randers HK byder på totaloplevelser,
der vil bliver husket af dine kunder,
medarbejdere og leverandører.
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PARTNERSKAB

- brug og udvid dit netværk med Randers HK
Brug netværket og få en bedre og/
eller billigere løsning
uu

uu

Er i på udkig efter en ny leverandør
eller blot nysgerrig på noget, der
kunne være bedre, så lad Randers
HK skabe kontaken
Øget samhandel mellem parterne
i Randers HK giver god mening for
alle

Partnerskabet - sammen løfter vi
hinanden
uu

uu

uu

LEVERANDØR
Vedligeholdelse af og/eller øget
kendskab til dit brand
Randers HK har:
uu1400+ tilskuere til kamp
uuMere end 250 samarbejdspartnere
uuMere end 500 til spisning
uuMere end 7 TV-kampe
uuMange følgere på de sociale medier
Hvilken eksponering kan vi med
fordel skabe for dig? Hvordan gør du
det i dag?
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Randers HK har mere end 250
samarbejdspartnere

Bliv en del af en stærk vinderkultur

uu

CSR er en væsentlig del af vores forretningsmodel, økonomi og fokus

uu

Vi har brug for en stærk kommune,
et stærkt område og erhvervsliv, og
ikke mindst et stærkt Randers HK

uu

PARTNER
Medarbejderne - et vigtigt aktiv

Hvordan arbejder i med medarbejderpleje?
uuHvordan udvikler I jeres medarbejdere?
uuHvor meget investerer I i medarbejderpleje- og udvikling
uuSociale arrangementer
uuMange følgere på de sociale medier
uuHvad kan jeres medarbejdere lære/
drage nytte af fra sportens verden?
uuHvordan er formen hos jeres medarbejdere, og hvad kommer først
salgskursus eller fysisk træning?
uu

Hvilke 3 partnere kan Randers HK
hjælpe med kontakten til?
Hvor svært har du ved at skabe
kontakt til nye kunder og hvordan
kan Randers HK hjælpe dig
Netværksgrupper, kampe, ture mv.
er en god platform for vedligeholdelse og nye relationer

KUNDE
Hvordan arbejder I med nye
kunder?
Hvordan får i nye kunder?
Hvordan plejer I jeres kunder?
uuHvad er værdien af en ny kunde?
uuHvordan kunne Randers HK være
med til at fastholde og udbygge
jeres kundeportefølje?
uu
uu

PARTNEROVERSIGT
KR.

KATEGORIER

BONUS
MINIMUMSINVESTERING

KVAL.
SLUTSPIL

KVAL.
FINALE

DM-GULD

KVAL.
POKALFINALE

EHF
RUNDEBONUS

Erhvervsklubben

26.000

10%

15%

20%

10%

750

Ligapartner

35.000

10%

15%

20%

10%

1.000

Toppartner

65.000

10%

15%

20%

10%

1.500

Guldpartner

100.000

10%

15%

20%

10%

2.000

Platinpartner

150.000

10%

15%

20%

10%

2.500

Diamantpartner

250.000

10%

15%

20%

10%

3.000

*Alle priser er ekskl. moms. Bonus afregnes efterhånden som de udløses.
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ERHVERVSKLUBBEN
- en del af noget større

2 VIP-kort, forplejning i VIP-lounge og siddepladser til liga, pokal og europæiskekampe
Forfriskning før kampen og i pausen
Eksponering af navn/logo på sponsorvæg i hallen
Eksponering på randershk.dk - en topmoderne hjemmeside med stor synlighed
Eksponering i kampprogrammet
Adgang til Erhvervsklubben med mere end 250 virksomheder
Fast siddeplads i hallen med virksomhedslogo eller reklame på sædet
Præsentation i nyhedsbrev, på facebook, Linkedin og i Glud Vin Lounge

2 VIP-kort til fast siddepladser i hallen - MIDTFOR					

30.000,-

Tilkøb af ekstra vipkort pr. stk.								10.000,-

2 VIP-kort til fast siddepladser i hallen - LANGSIDE YDERST				

26.000,-

Tilkøb af ekstra vipkort pr. stk.								10.000,-

Faste pladser med virksomhedslogo eller reklame på sæde i hallen

*Alle priser er ekskl. moms, præstationsbonus og produktionsomkostninger.
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- være med til at skabe resultaterne på banen
SPONSORATET INDEHOLDER

EKSPONERING
Eksponeringsrettigheder til pågældende kamp
Eksponering i kampprogram
Eksponering på klappevifte
Navns nævnelse i radiospots op til kamp
Navns nævelse i løbet af kampen
Logo på annoncer i Randers Amtsavis + Din Avis op til kamp
Logo på storskærm i Arena Randers under kamp
Logo på billetten til pågældende kamp
Mulighed for omdeling af materiale til publikum og i Glud Vin Lounge
Opstilling af stand, reklameskilte, bannere etc. i foyer
Spil på storskærm og app
LED eksponering 5x30 sekunder
Sponsorgave til kampens spiller, med efterfølgende promovering på SoMe
DIVERSE
10x VIP-billetter
50x entre billetter til kamp
Kampsponsorat										20.000,-

*Alle priser er ekskl. moms, præstationsbonus og produktionsomkostninger.
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S P ONSORATER

KAMPSPONSORAT
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RANDERS2GETHER
- alle har et ur, ingen har tiden

RANDERS2GETHER er et forum, der arbejder med relationer, vidensdeling og forretning.
I RANDERS2GETHER kommer i til at arbejde med temaer, som er defineret af den enkelte gruppe/
medlemmer. For at understøtte teamerne vil der være en indlægsholder, som kan være fra gruppen
eller ekstern.
Der vil blive arbejdet meget i grupper for at komme tættere på hinanden og hinandens forretning.
Vi vil også opfordre til at mødes ude i hinandens virksomheder udenfor møderne. Ligesom gruppen gerne besøger din virksomhed - uanset størrelse.
Det er ikke et krav at du har et aktiv i Randers HK i forvejen, eller at du interesserer dig for håndbold,
du skal blot have lyst til at netværke.
Hvad gælder for RANDERS2GETHER grupperne:

R2G grupperne mødes ca. 10 gange årligt
R2G gruppen opkaldes efter det firma der primært lægger lokaler til
uu Der vil være fokus på brancheeksklusivitet med mindre andet aftales
uu 2 gange om året indbydes til VIP arrangement og kamp, hvor der vil være kampoplæg fra spiller eller træner
uu R2G mødet er med morgenmad/kaffe/te etc.
uu Mødetid 7.30 - 9.30
uu Faste datoer minimum 6 måneder frem
uu Der sendes dagsorden ud inden møderne, så du ved hvad der skal foregå på møderne
uu R2G understøttes af hjemmeside, hvor du kan se data på de andre medlemmer
uu Der sendes referat ud efter møderne
uu
uu

Pris for 1 års medlemskab							

7.995,- + moms

“For os er det vigtigt at det er medlemmernes netværk - derfor har medlemmerne stor indflydelse på
temaer, indhold og dagsorden.” - Per Rasmussen, Direktør
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Jobcenter Randers er en organisation, der bygger bro imellem ledig jobsøgende arbejdskraft og virksomheder, der har behov for ny
arbejdskraft, ønsker at uddanne og/eller vil tage et medansvar i forhold til virksomhedspraktik for personer, som mangler en praksisnær
træningsbane, der kan bringe dem et skridt nærmere et lønnet job og
selvforsørgelse.
Da Jobcenter Randers orienterer sig imod arbejdsmarkedet og skal
kunne levere professionel og værdiskabende rådgivning til virksomhederne, har jobcentret en central erhvervsafdeling, Jobcenter
Randers Erhverv, hvis opgave består i at opsamle viden om rekrutteringsbehov og jobtendenser, skabe løsninger i samarbejde med virksomhederne, der f.eks. løser rekrutteringsudfordringer og arbejder for
et fleksibelt arbejdsmarked, hvor flest mulige kompetencer kan sættes
bedst muligt i spil – til gavn for den enkelte borger og den enkelte
virksomhed.

Jobcenter Randers Erhverv har brug for feedback fra sin kunde- og
interessentkreds, som for os er private og offentlige virksomheder i
Randers. Herudover, er det vigtigt for Jobcentret at være synlig i kredse, hvor virksomhederne kommer, fordi Jobcentrets kerneopgave, via
vores virke i netværk, således kan blive genfortalt og formidlet som
historier om rigtige mennesker, der kan inspirere og motivere til et
bredere samspil og samarbejde.
I et netværk som ”Randers2gether”, får vi mulighed for at opbygge
relationer til mennesker, der ligesom os er interesseret i, at vi har arbejdspladser i balance, fokus på jobmuligheder og viden om, hvilken
arbejdsstyrke og hvilket arbejdskraftbehov Randers byder på. Mange
af os har oplevet konsekvensen af, at ”mangle” en medarbejder over
længere tid eller at undvære lige den kollega, som udfører de arbejdsopgaver, som vi enten ikke selv kan nå eller har kompetencerne til. Viden om, hvordan vi opbygger social kapital og sikrer at vores arbejdsliv
rummer både trivsel og perspektiv er noget vi alle kan være fælles om.
Mine forventninger til netværket er, at dialogen bærer præg af nærvær,
åbenhed og lyst til at dele udfordringer, gode historier og opgaver

TÆ T PÅ

ARBEJDSPLADSER I SAMARBEJDE
MED RANDERS2GETHER!

der fylder med hinanden. Ultimativt, at man igennem relationer får
mulighed for at sparre med hinanden og bruge hinandens viden og
kompetencer i andre sammenhænge også.
Når vi taler sammen bliver vi kloge på hinandens virkeligheder og det
er frugtbart i alle typer samarbejde.
Herudover, kan vi igennem netværket skabe tillid til, at Jobcenter
Randers er en ambassadør og en samarbejdspartner for alle arbejdspladser i Randers. Endvidere giver netværket Jobcenter Randers en
ambassadørkreds af erhvervsaktive personer, som forhåbentlig vil anbefale os til deres netværk.
Slutteligt, og ikke mindst, giver vores netværksdeltagelse forhåbentligt
også en vis forståelse for og indsigt i, hvorfor vi nogle gange ikke har
eller kan finde den arbejdskraft virksomheden mangler og hvad der
kan spænde ben for, at en umiddelbart kvalificeret jobsøgende person
ikke kan træde ind i en typisk 37-timers stilling.
Randers er epicentret for vores virke og byens image ligger os meget
på sinde. Vi oplever en by, hvor der er stor virketrang, vilje til samarbejde og dialog i øjenhøjde. Men Randers er også en by, der i lidt for
mange år har sat sit lys under en skæppe - om det er jysk beskedenhed ved jeg ikke. I hvert fald ser vi det også som en del af vores virke,
at tale byen op. Ud over vores mange utroligt driftige virksomheder,
bliver der på grund
af gode kræfter i
byen bundet tætte
bånd imellem
uddannelse,
beskæftigelses- og
erhvervsfremme.
Det er med til at
skabe handling,
løsninger og nye
muligheder. Og
skulle vi blive for
”fat and happy”
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SPONSORATET INDEHOLDER
Navns nævnelse og logo på storskærm ifb. med indløb og scoring/redning
Logo i kampprogram
Logo på randershk.dk
Logo på paradedragt, ryg nederst
Logo på spillertøj
5x VIP-billetter + 25x entre billetter
Julekalender afsnit - video eksponering af virksomheden

S P ONSORATER

SPILLERSPONSORATER

Spillersponsorat - kategori 1									25.000,Spillersponsorat - kategori 2 (vores nye talenter)							10.000,-

CHEFTRÆNERSPONSORATER
SPONSORATET INDEHOLDER
Navns nævnelse og logo på storskærm ifb. med indløb og scoring/redning
Logo i kampprogram
Logo på randershk.dk
Logo på paradedragt, ryg nederst
Logo på spillertøj
5x VIP-billetter + 25x entre billetter
Julekalender afsnit - video eksponering af virksomheden

Cheftrænersponsorat									50.000,Ass.træner sponsorat									25.000,Køb hele træner/ledertab - få eksponering på kamptrøje, ryg øverst					60.000,Ledertab - holdleder, fysioterapeut, målvogtertræner, læge

					25.000,-

*Alle priser er ekskl. moms, præstationsbonus og produktionsomkostninger.
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- spillertrøje og -shorts
Forside

S P ONSORATER

EKSPONERINGSOVERSIGT
Bagside

#
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- øvrige ligatøj
Forside

Bagside

S P ONSORATER

EKSPONERINGSOVERSIGT
Forside - op/nedvarmning

Bagside - op/nedvarmning
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EKSPONERINGSOVERSIGT
- på trænerne

Forside
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Bagside

- på lederne

Forside

Bagside

Forside

Bagside

S P ONSORATER

EKSPONERINGSOVERSIGT

- de frivillige
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BANNER & SPOTS
Produkter

Pris inkl. tv

40 meter LED (5 spots á 30 sek/kamp)*

40.000,-

40 meter LED (10 spots á 30 sek/kamp)*

70.000,-

Kortsidereklamer 3 x 3 meter, rotation m.max 10 partnere

25.000,-

2. rækker skilte - 0,6 x 3 meter*

35.000,-

Fast skilt over spillerindgang

40.000,-

Skilt på dommerbord*

20.000,-

Søjle reklame - TV side, hjørne 60 x 180 cm

20.000,-

Søjle reklame - Ikke TV side, hjørne 60 x 180 cm

10.000,-

4x Søjle reklame, hjørne 60 x 180 cm

50.000,-

Midtercirkel

75.000,-

Gulvreklame 4 x 1 meter

50.000,-

Gulvreklame i målet 3 x 1 meter

35.000,-

Spots på storskærm (min. 5 x 20 sek. pr.kamp)*

20.000,-

2 minutterssponsor (udvisning)

20.000,-

Team Time out-sponsor

20.000,-

Straffekastsponsor

20.000,-

Advarselssponsor

20.000,-

Gulvtørrere

20.000,-

Søjler i hallen - pr stk. - B93 x H250 cm

8.000,-

*Spiller Randers HK ikke på sin normale hjemmebane i Arena Randers er disse ikke omfattet af aftalen. Alle produktionsomkostninger afholdes af virksomheden.

Hør mere om vores øvrige eksponeringsmuligheder på side 15
Vi strikker den perfekte aftale sammen for dig, så du får mest muligt ud af din eksponering.
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ERH VERV
Vi arbejder hele tiden på at give dig, din virksomhed, kunder, leverandører og medarbejdere nye
muligheder. Kunne du tænke dig at få din virksomhed på trøjen som ny co-hovedsponsor eller
bliver sponsor på fx. aftermatch - så lad os tage en snak om det.
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- bliv synlig på en unik måde

S P ONSORATER

SPECIEL EKSPONERING
Vi arbejder hele tiden på at give dig, din virksomhed, kunder, leverandør og medarbejdere nye
muligheder. Vi vil også meget gerne høre dine ideer til eksponeringsmuligheder, vi ser muligheder
og ikke begrænsninger. Lad os tage en snak om det.
Hvad indeholder vores specielle eksponering:
Foyer
Trapper
uu Indløbsportal
uu Indgang til hallen
uu Fanklubben
uu Cheerleader

Lounge
Video produktion
uu Gaming i hal op på app
uu Stand i hal eller VIP
uu Clublounge

uu

uu

uu

uu

PROFIL- & SLUTSPILSAVIS

Hvert år sender Randers HK “Profilavisen” på gaden, hvor I har mulighed for stor synlighed blandt
præsentationer af den enkelte spiller, virksomhedspræsentation mm. Avisen bliver hustandsomdelt
i hele Randers og omegn i 46.000 eksemplar. Samtidig giver avisen masser af muligheder for stor
eksponering for dig og din virksomhed. Herudover vil Randers HK fremover lave en slutspilsavis
1/1 - virksomhedsprofil inkl. bundannonce kr. 11.000,*Virksomhedsprofilerne skrives af Randers HK skribent efter interview med virksomheden.
Annoncer
1/1 side: 9.000 kr.
1/2 side: 5.000 kr.
1/4 side eller 249 x 50 mm : 3.000 kr.
1/8 side: 1.500 kr.
*Priserne er ekskl. moms og produktion
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CHEFTRÆNER VISION
- passion, vilje og en ordentlig portion stædighed

Efter det jeg tillader mig at kalde År 0 i nyere tid, hvor vi med #RandersHKforfra forsøgte at ændre
kursen såvel indenfor som udenfor banen, er det lykkedes at indfri de sportslige målsætninger om
Europæisk gruppespil samt slutspil.
Så skal vi prøve kræfter med år 1, hvor målet er at løfte stabiliteten og dermed det sportslige
niveau. Vi vil drille de etablerede top 6 hold, og vi vil i slutspillet. Derfra kan alt ske. – Med 6 nye
spillere udefra og 4 fra egen ungdomsafdeling vil tingene tage tid. Vi tror på sammensætningen
med rutine/erfaring samt ungdommelig energi, og på mixet af 50% lokalt DNA med den øvrige
trup udefra, at vi har holdet til overraske.
Desuden forventer vi at kunne skabe den
platform der gør, at vi for fremtiden, tør tror
på at vi kan have flere hold under os end over
os i tabellen.

Tidligere klubber
Team Tvis Holstebro, NFH, DHF
Meritter
1x DM Guld, 1x EHF Cup Guld, 1x EHF
Cup Sølv, 1x EHF Cup Bronze
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ADMINISTRATION
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Per Rasmussen
Direktør

Mette Dannemand
Kundechef

Mobil + 45 20 20 58 80

Mobil + 45 28 10 14 63

Torben van Gogh
Digital marketing manager

Vibeke Lassen
Administration

Mobil + 45 42 94 44 70

Mobil + 45 51 86 80 08

ERH VERV

BESTYRELSEN
Peter Møller Lassen
Formand

Jes Grønbæk
Næstformand

Direktør
Innosurge

Indehaver

Peter Høgh
Medlem

Stine Schytter
Moderklubrepræsentant

Erhvervsassurandør
TRYGVesta

HR konsulent
Region Midtjylland

Svend Aage Jensen
Medlem

Holger Olesen
Medlem

Statsautoriseret revisor
Partner i Kvist & Jensen

Forsikringsmægler & ejer

Peter Lund
Medlem

Fritz Pedersen
Medlem

Advokatfimaet Grønbæk & Huuse

First Brokers Forsikringsmægler

Managing Director
Pack Plast
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