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BINDELEDDET I 
HIMMERLAND
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HOBRO IK - ET STÆRKT SAMMENHOLD
Hobro IK, en stolt klub siden 1913, bygget op omkring 
værdierne: Sammenhold, udvikling, hårdt arbejde, glæde 
og ydmyghed. 

De seneste år har især sammenholdet i Mariagerfjord 
vist sin styrke, hvilket udmøntede sig, i første omgang 
med en oprykning til Superligaen. Siden er det blevet 
til fem sæsoner ud af syv mulige i landets bedste 
fodboldrække og Hobro blev på denne måde sat på det 
danske fodboldlandskort. 

At Hobro IK skulle være i Superligaen i så mange år, 
havde ingen turde håbe eller drømme om, men alligevel 
lykkedes det at skrive mange kapitler i eventyret om 
Hobro IK. Et eventyr, der ikke havde været muligt at skrive, 
uden støtten og sammenholdet udvist i lokalsamfundet. 

Derfor arbejder vi målrettet på at skabe en stor værdi 
for vores partnere - både hvad angår det unikke 
sammenhold, der hersker omkring klubben, og den 
måde vi kan hjælpe med at styrke din forretning. 

Som partner bliver du således en del af vores stærke 
erhvervsnetværk med over 200 lokale og regionale 
virksomheder, ligesom du får adgang til unikke fælles 
oplevelser, hospitality og mulighed for eksponering af 
din virksomhed på en lang række forskellige måder. 

Kort fortalt – Hobro IK kan tilbyde din virksomhed 
partnerskab, sammenhold og værdi.
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FAKTA OM HIMMERLAND

Indbyggere i 
Mariagerfjord 

Kommune
42.000

Antal 
virksomheder i 

Hobro 
og omegn

+1200

Hobro IK er 
et flagskib i 

Mariagerfjord og 
Himmerland
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BLIV SET!

LOKAL, REGIONAL OG NATIONAL EKSPONERING:
Du kan komme i kontakt med en lang række spændende virksomheder og fodboldinteresserede borgere i hele Danmark, via de 
forskellige medier og eksponeringsmuligheder Hobro IK tilbyder.
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FAKTA OM HOBRO IK

47.669
FØLGERE 
PÅ SOCIALE MEDIER

32.000+21% unikke besøgende 
på hikfodbold.dk

hver måned

AF HOBROS 
BEFOLKNING ER 
I GENNEMSNIT 
PR. KAMP TIL 
FODBOLD PÅ DS 
ARENA.

1.775.000
ANTAL TV-SEERE TIL HOBRO IKS KAMPE I SÆSONEN 18/19

126.910

TILSKUERE TIL ALLE 
HOBRO IKS KAMPE I 
18/19 SÆSONEN
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UNIKKE ARRANGEMENTER I HOBRO IK

Eksklusivt fællesarrangement 
på DS Arena
(For alle partnere i Hobro IK)

Et eksklusivt fællesarrangement 
for alle partnere i Hobro IK. Det 
bliver en aften med lækker mad, 
underholdning samt ikke mindst 
massevis af uformelt netværk.

Tidligere arrangementer har bl.a. 
budt på oplæg med Anders Agger.

Udebanetur 
(Fra sølvpartner i Hobro IK)

En udebanetur, hvor vi med bus tager 
til en udekamp i 3F Superligaen. En 
tur der byder på masser af netværk 
samt Superligafodboldkamp på et 
endnu ikke planlagt stadion. 

Hobro IK Golf event 2021
(For alle partnere i Hobro IK)

En forrygende dag hos Volstrup 
Golf Center, hvor vi starter med 
morgenmad, efterfulgt af en 
spændende golfturnering, hvor alle 
kan være med, inden vi slutter af med 
en lækker frokost i restauranten.
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PARTNERPLUS STATUS

Ligesom vores arrangementer for partnere med 
Elitestatus er vores arrangementer for partnere med 
Plus status bygget op omkring et stærkt erhvervsnetværk 
af beslutningstagere med fokus på de værdiskabende 
relationer.
De første 3 år af Pluskonceptets start, har vi besøgt 
Millerntor stadion, hvor St. Pauli holder til. I 2018 gik turen 
til Hamburg SV’s hjemmebane, volksparkstadion og i 2019 
var vi tilbage på Millerntor Stadion. 

Turene skal danne grundlag for at skabe værdi for 
din virksomhed, via udbyggelse af dit netværk - 
arbejdsmæssige såvel som private. 

Udover rejsen bliver der afholdt et årligt møde med den 
sportslige sektor, der fortæller om øjeblikssituationen for 
Hobro IK. Et eksklusivt indblik i klubben, hvor der samtidig 
er mulighed for uformelt netværk over en god middag.

Alle partnere kan få Plus status. Det afhænger udelukkende 
af grundinvesteringen af dit partnerskab i Hobro IK.

Særligt for partnere 
med Hobro IK plus og 
Hobro IK Elite status
Nævnte arrangementer er for partnere med Plus- og Elitestatus og 

starter ved en investering på 45.000 kr.

Udlandsrejse til Hamburg

“Never change a winning team”
Sådan har vi det med vores tur til 
Hamburg. Derfor går turen igen, igen, 
igen til Hamburg, hvor vi gentager 
succesen fra de forgange år. Vi 
bestræber os på at få VIP-billetter til 
hjemmekamp på Millerntor Stadion 
til en St. Pauli hjemmekamp. Der 
bliver samtidig rig mulighed for at 
opleve Hamburg by samt netværke 
på kryds og tværs.

Middag med den sportslige 
sektor
Hobro IK inviterer alle partnere med 
Elite- eller Plusstatus til en fælles 
middag. Det bliver en uformel og 
afslappet aften med god mad og 
orientering fra bestyrelse, sportschef 
og trænerteam. Den sportslige 
sektor vil give indblik i januars 
transfervindue samt en evaluering af 
den sportslige situation.



9

ELITEPARTNER STATUS

Hvilke oplevelser du har mulighed for at deltage i, 
afhænger af dit partnerskab. 
Om du har Hobro IK Plus- eller Elitestatus, eller er partner 
uden Hobro IK status, har du adgang til forskellige 
oplevelser.

Vores arrangementer for virksomheder med Hobro IK 
Elitestatus er bygget op omkring et unikt erhvervsnetværk 
for beslutningstagere, hvor de gode, langvarige, relationer 
er i højsæde. Arrangementer for virksomheder med 
Hobro IK Elitestatus, skal ses som en ekstra fordel, der 
skal være med til at styrke værdien af dit partnerskab. 
Disse arrangementer er bygget op omkring eksklusive 
oplevelser, der skal være med til at skabe de optimalte 
rammer for at du kan udvide dit personlige og faglige 
netværk.

Elitestatuskonceptet har siden sin start i 2015 budt på 
oplevelser i form af rejser til Monaco, Barcelona, Prag, 
London, Italien og Skotland, samt andre eksklusive 
oplevelser, der alle har været med til at skabe nye samt 
styrke eksisterende relationer deltagerne imellem. 

Alle partnere kan få Elitestatus. Det afhænger 
udelukkende af grundinvesteringen af dit partnerskab i 
Hobro IK.

Særligt for partnere 
med Elitestatus
Nævnte arrangementer er for partnere med Elitestatus og starter 

ved en investering på 80.000 kr.

3 dages udlandsrejse

Forrygende 3 dages udlandsrejse 
med 2 overnatninger til en endnu 
ukendt destination. Det bliver 3 
dage med oplevelser, networking, 
fodboldkamp, samvær og mad i 
absolut topklasse. Vi arbejder pt. på 
at lave et forrygende program, og vi 
ser frem til en ekstraordinær rejse.

Endnu ukendt arrangement

Et eksklusivt arrangement med rig 
mulighed for at netværke på kryds og 
tværs i et uformelt og afslappet miljø 
samt få en fed oplevelse.

Arrangementet er stadig ukendt, men 
vi lægger os i selen for at få stablet et 
super arrangement på benene til jer.
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GODE RÅD TIL DIN MARKEDSFØRING

Hvor er du henne i din kundes bevidsthed og hvor skal dit fokus være i din markedsføring?

Fokus:
Navn & logo

Fokus:
Information om 

egenskaber & fordele, 
visning af produkt, 

eventuelt priser

Fokus:
Kort info om produkt, 

pris samt opfordring til 
at købe, at prøve, at at 

klikke videre etc.

Fokus:
Skabe en situation 

så du bliver kundens 
foretrukne valg næste 

gang 

Fokus:
Følelser, flotte billeder, 

kun lidt information

Indsatser:
• Bandeeksponering

• LED-eksponering

• Hjemmeside

• 3D-Tæppe

• Plakat

Indsatser:
• Storskærmseksponering

• LED-eksponering

• Kamppartner

• Netværk

• Plakat

Indsatser:
• Storskærmseksponering

• LED-eksponering

• Kamppartner

Indsatser:
• VIP-billetter

• Alm. billetter

• MerService Skybox

(IMAGE)(IMAGE) (CALL TO ACTION)

KENDSKAB KVALIFICERET 
KENDSKAB

NYE KUNDER PRÆFERENCE LOYALITET

I de fleste købssituationer har næsten halvdelen af køberne allerede besluttet på forhånd, hvilket mærke de vil vælge. 
Vores anbefaling, på baggrund af de nyeste analyser er, at størstedelen af dit markedsføringsbudget bruges på imageannoncering, 
der opbygger kendskabsgraden til din virksomhed, da der er 20 gange større sandsynlighed for at en kunder handler med en 
virksomhed de kender. Den resterende del af dit markedsføringsbudget anbefaler vi bliver brugt på ‘call to action’. 

1 2 3 4 5



INDSÆT TEKST HER
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Hvor er du henne i din kundes bevidsthed og hvor skal dit fokus være i din markedsføring?
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KLUB 1913

• 6 VIP-billetter pr. år, der kan bruges 
til førsteholdets hjemmekampe. 

• 10 alm. billetter pr. år, der 
kan bruges til førsteholdets 
hjemmekampe. 

• Tilkøbspris for VIP-billet 850 kr. pr. 
billet.

Hospitality

• Logo eksponering på hjemmeside 
og i kampprogram

Eksponering

• Deltagelse med 1 deltager 
til Hobro IK Golf event samt 
fællesarrangement. 

Netværk

Din investering:  5.000 kr.
= 416 kr. pr. måned
(Priserne er ekskl. moms og evt. produktion)
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BRONZEPARTNER

Hospitality

• Logo eksponering på hjemmeside 
og i kampprogram samt på 
partnertavle.

Eksponering Netværk

Din årlige investering: 15.000 kr.
= 1.250 kr. pr. måned
(Priserne er ekskl. moms og evt. produktion)

• 14 VIP-billetter pr. år, der 
kan bruges til førsteholdets 
hjemmekampe. 

• 1 alm. sæsonkort pr. år, der 
kan bruges til førsteholdets 
hjemmekampe.

• 2 Hobro IK halstørklæder

• Deltagelse med 1 deltager 
til Hobro IK Golf event samt 
fællesarrangement. 
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SØLVPARTNER

Hospitality

• Logo eksponering på hjemmeside 
og i kampprogram samt på 
partnertavle.

• Logo eksponering i Jutlander Bank 
Lounge under VIP-arrangementer.

Eksponering Netværk

Din årlige investering: 28.000 kr.
= 2.333 kr. pr. måned
(Priserne er ekskl. moms og evt. produktion)

• 2 VIP-kort pr. år, der kan bruges til 
førsteholdets hjemmekampe. 

• 2 alm. sæsonkort pr. år, der 
kan bruges til førsteholdets 
hjemmekampe.

• 2 Hobro IK halstørklæder

• Deltagelse med 2 deltagere 
til Hobro IK Golf event samt 
fællesarrangement. 

• Deltagelse med 1 deltager på 
udebanetur.
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GULDPARTNER

Hospitality

• Logo eksponering på hjemmeside 
og i kampprogram samt på 
partnertavle.

• Logo eksponering i Jutlander Bank 
Lounge under VIP-arrangementer.

• 25 meter LED-eksponering i 1 minut 
pr. kamp.

Eksponering Netværk

Din årlige investering: 45.000 kr.
= 3.750 kr. pr. måned
(Priserne er ekskl. moms og evt. produktion)

• 2 VIP-kort pr. år, der kan bruges til 
førsteholdets hjemmekampe. 

• 2 alm. sæsonkort pr. år, der 
kan bruges til førsteholdets 
hjemmekampe.

• 2 Hobro IK halstørklæder

• Deltagelse med 2 deltagere 
til Hobro IK Golf event samt 
fællesarrangement. 

• Deltagelse med 1 deltager på 
udebanetur.

• Deltagelse med 1 deltager til 
PartnerPlus arrangementer.
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PLATINPARTNER

Hospitality

• Logo eksponering på hjemmeside 
og i kampprogram samt på 
partnertavle.

• Logo eksponering i Jutlander Bank 
Lounge under VIP-arrangementer.

• 50 meter LED-eksponering i 1 minut 
pr. kamp.

• LinkedIn historie

Eksponering Netværk

Din årlige investering: 80.000 kr.
Hertil vælges valgfri ydelser for 20.000 kr.
= 6.667 kr. pr. måned
(Priserne er ekskl. moms og evt. produktion)

• 2 VIP-kort pr. år, der kan bruges til 
førsteholdets hjemmekampe. 

• 2 alm. sæsonkort pr. år, der 
kan bruges til førsteholdets 
hjemmekampe.

• 2 Hobro IK halstørklæder

• 1 Hobro IK hjemmebanetrøje i 
ramme

• Hobro IK Golf event for 2 deltagere

• Fællesarrangement for 2 deltagere 

• Udebanetur for 2 deltagere

• Partnerplus status for 1 personer

• Eliterpartner status for 1 personer
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DIAMANTPARTNER

Hospitality

• Logo eksponering på hjemmeside 
og i kampprogram samt på 
partnertavle.

• Logo eksponering i Jutlander Bank 
Lounge under VIP-arrangementer.

• 100 meter LED-eksponering i 1,5 
minut pr. kamp.

• Speaks i højtalere på DS Arena

• LinkedIn historie

Eksponering Netværk

Din årlige investering: 130.000 kr.
Hertil vælges valgfri ydelser for 25.000 kr.
= 10.833 kr. pr. måned
(Priserne er ekskl. moms og evt. produktion)

• 4 VIP-kort pr. år, der kan bruges til 
førsteholdets hjemmekampe. 

• 4 alm. sæsonkort pr. år, der 
kan bruges til førsteholdets 
hjemmekampe.

• 2 Hobro IK halstørklæder

• 1 Hobro IK hjemmebanetrøje i 
ramme

• Hobro IK Golf event for 2 deltagere

• Fællesarrangement for 2 deltagere 

• Udebanetur for 2 deltagere

• Partnerplus status for 2 personer

• Eliterpartner status for 1 person 
(Mulighed for tilkøb af ekstra plads)
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SUPERPARTNER

HOSPITALITY

• Logoeksponering på hjemmeside 
og i kampprogram samt på 
partnertavle.

• Logoeksponering i Jutlander Bank 
Lounge under VIP-arrangementer.

• 100 meter LED-eksponering i 2 
minutter pr. kamp.

• Speaks i højtalere på DS Arena

• Logoeksponering på storskærm

• LinkedIn historie

EKSPONERING NETVÆRK

Din årlige investering: 180.000 kr.
Hertil vælges valgfri ydelser for 35.000 kr.
= 15.000 kr. pr. måned
(Priserne er ekskl. moms og evt. produktion)

• 4 VIP-kort pr. år, der kan bruges til 
førsteholdets hjemmekampe. 

• 4 alm. sæsonkort pr. år, der 
kan bruges til førsteholdets 
hjemmekampe.

• 2 Hobro IK halstørklæder

• 2 Hobro IK hjemmebanetrøjer

• 1 Hobro IK hjemmebanetrøje i 
ramme

• Hobro IK Golf event for 2 deltagere

• Fællesarrangement for 2 deltagere 

• Udebanetur for 2 deltagere

• Partnerplus status for 2 personer

• Eliterpartner status for 2 personer
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TOPPARTNER

Hospitality

• Logoeksponering på hjemmeside 
og i kampprogram samt på 
partnertavle.

• Logoeksponering i Jutlander Bank 
Lounge under VIP-arrangementer.

• 100 meter LED-eksponering i 2 
minutter pr. kamp.

• Speaks i højtalere på DS Arena

• Logoeksponering på storskærm

• Logoeksponering på TV-tavle

• 9 meter bandeeksponering på 
Jutlander Bank Tribunen

• LinkedIn historie

Eksponering Netværk

Din årlige investering: 250.000 kr.
Hertil vælges valgfri ydelser for 45.000 kr.
= 10.833 kr. pr. måned
(Priserne er ekskl. moms og evt. produktion)

• 6 VIP-kort pr. år, der kan bruges til 
førsteholdets hjemmekampe. 

• 6 alm. sæsonkort pr. år, der 
kan bruges til førsteholdets 
hjemmekampe.

• 2 Hobro IK halstørklæder

• 2 Hobro IK hjemmebanetrøjer

• 1 Hobro IK hjemmebanetrøje i 
ramme

• Hobro IK Golf event for 2 deltagere

• Fællesarrangement for 2 deltagere 

• Udebanetur for 2 deltagere

• Partnerplus status for 2 personer

• Eliterpartner status for 2 personer
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TILKØBSMULIGHEDER EKSPONERING
LED-Bandeeksponering

Årsaftale:
• 100 m. á 1 min. pr. kamp:          

Pris: 50.000 kr.

• 50 m. á 1 min. pr. kamp:            
Pris: 30.000 kr.

• 25 m. á 1 min. pr. kamp:     
Pris: 20.000 kr.

Storskærmseksponering

Årsaftale:
• 1 min. pr. kamp:   

Pris: 15.000 kr.

Højtalerspeaks

Årsaftale:
• Minimum 3 speaks. pr. kamp:  

Pris: 15.000 kr.

Fastbande på DS Arena

• Pris fra: 6.000 kr.

Kamppartner

• Pris: 12.000 kr.

Tipsdyst

• Pris: 10.000 kr.
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TILKØBSMULIGHEDER HOSPITALITY
Adgang til Jutlander Bank 
Lounge

• 1 ekstra VIP-Kort pr. år eller        
14 ekstra VIP-Klip pr. år   
Pris: 10.000 kr.

Sæsonkort

• 1 sæsonkort pr. år eller    
14 alm. billetter pr. år   
Pris: 960 kr.

MerService Skybox

• I vores MerService Skybox kan 
du opleve et eksklusivt VIP-
arrangement for 14 personer.  
Pris: 12.000 kr.
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TILKØBSMULIGHEDER NETVÆRK
Hobro IK Erhvervsnetværk

Hobro IKs erhvervsnetværk er for 
de virksomheder, der ønsker at 
skabe nye kunderelationer, større 
forretningsgrundlag og dermed øget 
vækst gennem deres partnerskab i 
Hobro IK. 

• Pris: 8.000 kr.

Hobro IK Kvindenetværk

Netværket er et udviklende netværk 
for kvinder, som ønsker at vidensdele, 
sparre og få inspiration til udvikling af 
sit ledelses- og forretningsområde. 
Fællestrækket for kvinderne i 
netværket er, at man drives af at skabe 
en forandring og kan se mulighederne 
ved at sætte sig selv i spil i et netværk.

• Pris: 4.000 kr.
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PARTNERYDELSER

PARTNERYDELSER

Logoeksponering på hjemmeside og kampprogram

Logoeksponering på partnertavle

Logoeksponering i Jutlander Bank Lounge

LED-Bande

Speaks i højtalere

Logoeksponering på storskærm

Automatisk deltagelse i Hobro IK Erhvervsnetværk

Bandeeksponering på Jutlander Bank Tribunen

LinkedIn historie 

Logoeksponering på TV-væg

KLUB 1913

5.000 KR.

PLATIN-
PARTNER
80.000 KR.

SØLV-
PARTNER
28.000 KR.

SUPER-
PARTNER

180.000 KR.

BRONZE-
PARTNER
15.000 KR.

DIAMANT-
PARTNER

130.000 KR.

GULD-
PARTNER
45.000 KR.

TOP-
PARTNER

250.000 KR.

Antal VIP-kort pr. kamp 22 41 42 6

Antal alm. billetter pr. kamp 22 41 42 6

Antal deltagere i årligere udebanetur

Antal deltagere i årlige Partnerplus arrangementer

Antal deltagere i årlige ElitePartner arrangementer

21 2

1 2

1 2

22 2

21 2

1 2

Antal deltagere i 2 årlige fællesarrangementer 1 21 21 22 2



24

OVERSIGT TILKØBSMULIGHEDER

TILKØBSMULIGHEDER - EKSPONERING

LED-bande

100 meter á 1 minut pr. kamp

100 meter á 1 minut pr. årsaftale

50 meter á 1 minut pr. kamp

25 meter á 1 minut pr. årsaftale

25 meter á 1 minut pr. kamp

Før kamp, pause og efter kamp 100 meter á 1,5 minut

Fast bande på DS Arena

50 meter á 1 minut pr. årsaftale

3 meter bag mål

PRIS

5.000 kr.

50.000 kr.

3.000 kr.

20.000 kr.

2.000 kr.

10.000 kr.

30.000 kr.

12.000 kr.

3 meter mod Jutlander Bank Tribunen 6.000 kr.

3 meter mod Spar Nord Bank Tribunen 6.000 kr.

9 meter på Jutlander Bank Tribunen 40.000 kr.

Skybox - stort skilt + navn

Skybox - lille skilt

25.000 kr.

10.000 kr.

TILKØBSMULIGHEDER - EKSPONERING

3D-tæpper

Position 1 (2 tæpper)

Position 2 (2 tæpper)

Position 3 (2 tæpper)

Sidelinje (40x150 cm.)

Ved siden af mål (40x150 cm.)

Storskærm

Logoeksponering

Toblerone-bande 

Film

PRIS

100.000 kr.

80.000 kr.

70.000 kr.

8.000 kr.

20.000 kr.

15.000 kr.

30.000 kr.

Speak 15.000 kr.

Hobro IK TV

Toilet

5 sekunders intro på Hobro IK TV

A3 plakat på toiletter - 10 stk.

30.000 kr.

5.000 kr.

Boldholder ved indløb 10.000 kr.
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OVERSIGT TILKØBSMULIGHEDER

TILKØBSMULIGHEDER - EKSPONERING

Fast bande på Eurowind Park

A-placering - 3 meter

B-placering - 3 meter

Webbanner

Helsideannonce pr. år

Kampprogram

Halvsideannonce pr. år

Kvartsideannonce pr. år

Banner på hjemmeside (1400x360 px og 700x700 px)

Tipsdyst

PRIS

5.000 kr.

2.500 kr.

10.000 kr.

6.000 kr.

3.500 kr.

30.000 kr.

10.000 kr.

Kamppartner 12.000 kr.

TILKØBSMULIGHEDER - HOSPITALITY

Kampdag

MerService Skybox-arrangement

VIP-kort pr. år

VIP-billet pr. kamp

Alm. billet pr. kamp

Netværk

Sæsonkort

Hobro IK Erhvervsnetværk - 15 møder pr. år

PRIS

12.000 kr.

10.000 kr.

750 kr.

96 kr.

960 kr.

8.000 kr.

Hobro IK Kvindenetværk - 10 møder pr. år 4.000 kr.

TILKØBSMULIGHEDER - NETVÆRK PRIS
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INDSÆT TEKST HER
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KONTAKT

Salgschef
Thomas Maribo

Tlf.: +45 28 10 62 30
E-mail: tm@hikfodbold.dk

Drifts- & Eventchef
Henrik Hammershøj
Tlf.: +45 23 22 07 89

E-mail: hha@hikfodbold.dk

Presse- og kommunikationschef
Mikkel Højbo

Tlf.: +45 29 24 51 91
E-mail: mh@hikfodbold.dk

Økonomichef
Bent Nielsen

Tlf.: +45 98 52 11 94
E-mail: bn@hikfodbold.dk

Bogholder
Antien Meerstadt

Tlf.: +45 98 52 11 94
E-mail: am@hikfodbold.dk

Kommunikationsmedarbejder
Dannie Rosenkrantz
Tlf.: +45 98 52 11 94

E-mail: drn@hikfodbold.dk
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