
Sponsorpakker
Floorball Danmark



Typer af Sponsorpakker

• Floorball Danmark Hovedpartner
• Guld Floorball Danmark Sponsorpakke
• Sølv Floorball Danmark Sponsorpakke
• Bronze Floorball Danmark Sponsorpakke
• Landsstævne



Hovedpartner
Floorball Danmark Sponsorpakker
Eksponering:

• Hjemmeside (partner landingpage + 
landsholdorienteret indlæg)

• SoMe (offentliggørelse, alt 
landsholdrelateret content)

• Events (venue, speak, kampprogram)
• Mavetryk senior landshold
• 1 bande til DM, PokalFinal4 & U18DM
• En del af Mixed Zone væg
• Mer’ køb: bander, banner, stole covers, 

gulvreklamer, landsholdstøj mm.
• Nyhedsbrev (Alle 6 årligt)
• Photoshoot 1 gang årligt + ved nye 

spillerdragter (får alle filer efter til eget 
brug)

Aktivering

• 1. valg á plads i fan zone
• Oplæg/foredrag/virksomhedsevent af 

FD hos sponsor
• Få taletid i VIP til events

Business:

• 8 VIP-Lounge billetter og eget bord 
(alle dage/events)

• Mulighed for at tilkøbe flere VIP-
billetter til de tildelte dage til en 
fordelagtig pris

• Udlandstur (2 pax)

Andet:

• Eksponeringsrapport efter events
• Nyhedsbreve
• 25% på bander og gulvreklamer

Pris 120.000kr per år
(Minimum 3 år)



GULD
Floorball Danmark Sponsorpakker
Eksponering:

• Hjemmeside (partner landingpage)

• SoMe (offentliggørelse)

• Events (venue, speak, kampprogram)

• Mer’ køb: bander, banner, stole covers, 

gulvreklamer, landsholdstøj mm.

• Nyhedsbrev (3 årligt)

Aktivering

• 2. valg á plads i fan zone

Business:

• 6 VIP-Lounge billetter (alle 

dage/events)

• Udlandstur (2 pax)

• Mulighed for at tilkøbe flere VIP-

billetter til de tildelte dage til en 

fordelagtig pris

Andet:

• Eksponeringsrapport efter events

• Nyhedsbreve

• 20% på bander og gulvreklamer

Pris 60.000kr per år
(Minimum 2 år)



SØLV
Floorball Danmark Sponsorpakker
Eksponering:

• Hjemmeside (partner landingpage)

• SoMe (offentliggørelse)

• Events (venue, kampprogram)

• Mer’ køb: bander, banner, stole covers, 

gulvreklamer, landsholdstøj mm.

• Nyhedsbrev (1 gang årligt)

Aktivering

• 3. valg á plads i fan zone

Business:

• 4 VIP-Lounge billetter til DM, 

PokalFinal4 og 2 gruppekampe samt 

semifinale eller finaledag U19VM

• Mulighed for at tilkøbe flere VIP-

billetter til de tildelte dage til en 

fordelagtig pris

Andet:

• Nyhedsbreve

• 10% på bander og gulvreklamer

Pris 30.000kr per år
(Minimum 2 år)



BRONZE
Floorball Danmark Sponsorpakker
Eksponering:

• Hjemmeside (partner landingpage)

• SoMe (offentliggørelse)

• Events (venue, kampprogram)

• Mer’ køb: bander, banner, stole covers, 

gulvreklamer, landsholdstøj mm.

• Nyhedsbrev (1 gang årligt)

Aktivering

• 4. valg á plads i fan zone

Business:

• 2 VIP-Lounge billetter til DM, 

PokalFinal4 og 1 gruppekampe samt 

semifinaledag til U19VM 

• Mulighed for at tilkøbe flere VIP-

billetter til de tildelte dage til en 

fordelagtig pris

Andet:

• Nyhedsbreve

• 5% på bander og gulvreklamer

Pris 15.000kr per år
(Minimum 2 år)



EVENT
Landsstævne
Eksponering:

• Event landingpage på hjemmeside 

• SoMe (Event relaterede content. 

Videresender/deler gerne grafik)

• Event (Plakat, skiltning)

• Mer’ køb: eventnavn, bander u18 

finale, banner, stole covers, 

gulvreklamer, rekvisitter mm.

• Nyhedsbrev (information til klubber)

Aktivering

• Gaver/Goodiebags

• Mulighed for sampling/besøg

• Få taletid til træner netværksmøde

Andet:

• Nyhedsbreve vedr. event

• Mulighed for at fremme Floorball i 

Danmark samt promovere en sund og 

aktiv hverdag hos børn

Pris 15.000kr per år
(Minimum 1  år)



Prisliste

Mer køb Pris

Bande (gælder til u18DM, Superfinale, Pokal Final4) 3.000,- pr event (du må gerne lave en kombi rabatteret pris, hvis de 
vil købe flere events)

Gulvreklame (gælder til u18DM, Superfinale, Pokal Final4 10.000,- per event (du må gerne lave en kombi rabatteret pris, hvis 
de vil købe flere events)

Gulvreklame midten (gælder til u18DM, Superfinale, Pokal Final4 20.000,- per event (du må gerne lave en kombi rabatteret pris, hvis 
de vil købe flere events)

Bande (u19 VM) 8.000,-

Gulvreklame (u19 VM) 22.000,-

Stofbanner indendørs 6m x 4m 4.200,-

Stofbanner indendørs 4m x 2,5m 2.750,-

Stofbanner indendørs 2m x 1m 1.000,-

Stol covers Ved 100stks 47kr / 1.000stks 33,5kr / 2.000stks 33kr

Ekstra VIP-billet 199,- (Normal pris ca. 318,-) 



Event Tilskuere/Seere

Forventet antal tilskuere:

PokalFinal4: ca. 1.100 (over to dage)

DM Superfinale: ca. 1.200

U18DM: ca. 2.000

Sport Live sender PokalFinal4 samt DM-Superfinale.

Sidste år havde de 400.000 i år nærmer de sig 600.000.



U19 VM Tilskuere/Seere

Tilskuer prognose:

8.000 besøgende over hele turneringen (5 dage)

Der forventes udsolgt (2.300) til semifinaler og finaler. (De sidste to dage)

Seertal:

Sport Live vil vise kampene. De har 550.000+ seere. (stiger med 500-1.000 hver mdr.)

International Floorball Federation streamer samtlige kampe via deres YouTube kanal.



U19 VM Statistik

Kvinde U19 VM 2020 (afholdt i Sverige)

Seere: 244.608

Timer: 48.772

Top 5 demografi: Finland, Tjekkiet, Schweiz, Sverige og Slovakiet

Mænd U19 VM 2021 (afholdt i Tjekkiet)

Seere: 466.704

Timer 119.050

Top 5 demografi: Finland, Tjekkiet, Schweiz, Sverige, Slovakiet



VIP-Lounge

Til hver event har vi en VIP-Lounge med forplejning og de bedste pladser i arenaen.

Afhængig af event og kamptidspunkt vil der være mad buffet + øl/vin samt vand og kaffe/kage.

Der vil i loungen være oplæg og underholdning samt mulighed for at netværke.

Der vil være mulighed for at tilkøbe flere VIP-billetter til de tildelte dage til en fordelagtig pris



Erhvervsnetværk

Til hver event har vi en VIP-Lounge med forplejning og de bedste pladser i arenaen.

Her er der god mulighed for at netværke med andre virksomheder/sponsorer.



Badge til hjemmeside

Ved køb af sponsorat får alle uanset sponsorpakke tilsendt en grafisk badge, der kan indsættes på hjemmeside:


