
TSØ PARTNERSKAB

Vi føler, vi har et stærkt fundament her i Team Sydhavsøerne og en 
organisation, der er gearet til at tage et skridt længere op. 

Helt afgørende er den fortsatte støtte fra alle vores partnere. 



”Depot Lolland-Falster er partnere hos Team Sydhavsøerne for 
at være med til at støtte det lokale foreningsliv. Vi får selvføl-
gelig en masse oplevelser og kontakter med andre partnere, så 
på den måde får vi også vist vores brand frem. TSØ har et godt 
koncept, og så er det altid fedt med førkampsarrangementerne. 
Der bliver virkelig gjort meget for partnerne.” 
          – Mikkel Hansen, Depot Lolland-Falster
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Nye og anderledes tider ...

Team Sydhavsøerne er på banen igen med vores 
”partnerbrochure”, hvor alt det, vi tilbyder vores 
partnere, er beskrevet. Der er masser af mulig-
heder for at støtte op om Team Sydhavsøerne og 
være med til at føre herrehåndbolden helt til tops i 
løbet af de kommende sæsoner.

Målsætningen er stadig at komme i ligaen! Hvor-
når er altid svært at spå om. Vores trænerteam får 
i høj grad lov til at præge holdet og spillerne, og vi 
har en spændende trup med talentfulde spillere. 

Vi føler, vi har et stærkt fundament her i Team 
Sydhavsøerne og en organisation, der er gearet til 
at tage et skridt længere op. Helt afgørende er den 
fortsatte støtte fra alle vores partnere. 

Der er ingen tvivl om, at der bliver masser af 
aktivitet hernede på Sydhavsøerne de næste 
mange år. 

Ikke mindst byggeriet af den faste forbindelse over 
Femern bælt vil give masser af arbejde til rigtig 
mange de næste 10-15 år. Der vil helt sikkert også 
komme mange nye virksomheder til området, og 
vi vil glæde os til at byde dem velkommen i vores 
fantastiske netværk, hvor tophåndbold og events 
vil skabe de bedste rammer for nye samarbejder 
på tværs af de mange virksomheder, vi er repræ-
senteret af i TSØ. 

Team Sydhavsøerne er nemlig meget andet end 
håndbold. Hele eventdelen er efterhånden en stor 
del af vores forretning. Her kan nævnes veninde-
aften, Eksklusiv Dinner, PartnerForum, koncerter 
og mange andre arrangementer, der netop samler 
folk hernede og styrker den sociale del af vores 
netværk

For udover at have de sportslige målsætninger om 
at sætte vores dejlige område – Sydhavsøerne – på 
landkortet gennem elitehåndbold på herresiden, 
så vil vi også fortsat være det foretrukne netværk 
og samarbejdspartner for alle vores nuværende 
og kommende partnere - både på de forretnings-
mæssige og på de oplevelses- og værdimæssige 
områder, hvor det sociale, events og arrangemen-
ter giver en merværdi for alle vores fantastiske 
partnere!

Vi glæder os til fortsættelsen og de nye og 
anderledes tider!

Anders Henriksen,

direktør for Team Sydhavsøerne A/S

4



”Samarbejdet med Team Sydhavsøerne giver os stor værdi, bl.a. fordi TSØ har været med 
til at hæve det overordnede niveau i Maribo hallerne. De arrangementer som TSØ afholder, 
trækker rigtigt mange mennesker til – hvad enten det er håndboldkampe eller 
partnerevents.

Men samarbejdet har også affødt at Maribo Hallerne sammen med TSØ kan arrangere 
koncerter, standup eller Venindeaften, der bringer liv og underholdning til Sydhavsøerne. 
Så på den måde supplerer vi hinanden rigtigt godt.

Team Sydhavsøerne er en kunde, som vi er utroligt glade for, og deres samarbejde er noget, 
vi meget nødigt vil undvære.” 
              - Morten Nielsen, Maribo Hallerne
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Erhvervsklubben

Erhvervsklubben priser og vilkår:

Et medlemskab indeholder
• Invitation til arrangementer

• Med på netværkslisten

• Adgang til lounge i pause og efter kampen

• Modtager nyhedsbreve

• 2 VIP-kort med adgang til førkampsarrangement

• 2 billetter pr. hjemmekamp

• Logo og link på hjemmesiden

• Adgang til lukket Facebook-gruppe

Erhvervsklubben er udgangspunktet for alle vores partnerpakker. 
Førkampsarrangementerne for Erhvervsklubben er hjørnestenen. Det er 
her man skal være med, hvis man vil have det maksimale ud af sine mar-
kedsføringskroner. Vi ønsker at vores partnere involverer sig i klubben, og 
at de drager fordel af de mange muligheder, der naturligt ligger i et tæt 
forhold til et fællesskab som vores.

Med mellem 160 og 300 fremmødte partnere inden hjemmekampene er 
det et af Lolland-Falsters største erhvervsnetværk. En konstant vækst i 
nye medlemmer viser fortsat, at netværket ikke udelukkende er stort, men 
også stærkt og lever op til formålet: Vi handler sammen! 
Kom med i Erhvervsklubben og stå stærkere.
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Kampsponsor
• Eksponeringsrettigheder til pågældende kamp

• Firmanavn nævnes i 40 radioreklamer i Radio Sydhavsøerne

• Logo på annoncer i Folketidende og Ugeavisen Lolland i ugen op til kamp

• Mulighed for opsætning af reklameskilte/bannere på arenaens område

• Opstilling af stand i foyeren i Maribo Hallerne

• Mulighed for uddeling af materiale i foyer/tribune

• Mulighed for uddeling af materiale til partnere i loungen

• Mulighed for oplæg i loungen før kampen

• Firmanavn præsenteres flere gange under kampen af speaker i hallen

• Firmanavn i invitationen til den pågældende kamp

• Har du selv en god idé til eksponering under kampen, så finder vi en løsning

”Det har betydet meget at kunne være en del af et sammenhold med de lo-
kale virksomheder på Lolland-Falster. Netværket og førkampsarrangemen-
terne er helt klart noget af det, man får mest ud af som partner. Og så er 
håndboldkampene jo altid gode, man kan aldrig helt lade være med at rive 
sig med af stemningen, når det går løs i hallerne. Det ser vi altid frem til.” 
                 - Erik Larsson, Larsson Cykler
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Bronzepartner

Et medlemskab indeholder:
• Medlemskab i Erhvervsklubben

• Invitation til arrangementer

• Med på netværkslisten

• Adgang til lounge i pause og efter kampen

• 2 VIP-kort med adgang til førkampsarrangement

• Logo og link på hjemmesiden

• Adgang til lukket Facebook-gruppe

Merværdi som bronzepartner:
• 4 billetter pr. hjemmekamp (kan ikke garanteres i partnerafsnit)

• Logo i TSØ magasinerne

• Logo på skærm i foyer
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Madsponsor

Vinsponsor

I får følgende eksponering:

• Opsætning af reklameskilte hele dagen

• Uddeling af materiale til sponsorer og publikum

• Præsentation af menuen og virksomheden

• Firmanavn nævnes i invitationsmail

• Firmanavn nævnes ved velkomst

I får følgende eksponering:

• Opsætning af reklameskilte hele dagen

• Uddeling af materiale til sponsorer og publikum

• Præsentation af menuen og virksomheden

• Firmanavn nævnes i invitationsmail

• Firmanavn nævnes ved velkomst

Som madsponsor leverer I bespisning til Team Sydhavsøernes 
erhvervsklub før hjemmekamp for op til 180 personer.

Som vinsponsor leverer I vin til Team Sydhavsøernes 
erhvervsklub før en hjemmekamp for op til 180 personer.
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Sølvpartner

Et medlemskab indeholder:

• Medlemskab i Erhvervsklubben

• Invitation til arrangementer

• Med på netværkslisten

• Adgang til lounge i pause og efter kampen

• 2 VIP-kort med adgang til førkampsarrangement

• Logo og link på hjemmesiden

• Adgang til lukket Facebook-gruppe

Merværdi som sølvpartner:

• 5 billetter pr. Hjemmekamp (kan ikke garanteres i partnerafsnit)

• Logo i TSØ Magasinerne

• Logo på skærm i foyer

• 3 x nyheder ud til netværket

• Spilledragt med eget logo til udstilling (tryk betales af partner)
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Billetsponsor

Merværdi som billetsponsor:

• Logo på alle billetter

• Et antal billetter uddeles af billetsponsor

• Evt. rabatkupon på billetten.

Få dit budskab ud til alle Team Sydhavsøernes tilskuere. 
Alle der kommer til Team Sydhavsøernes kampe, også dem 
der selv printer billet, får dagens kampbillet. Her har du mu-
lighed for at brande din virksomhed og samtidig give alle 
tilskuerne og partnerne et godt tilbud. Trykt direkte på 
billetten får du maksimal synlighed og kan lave 
tidsbestemte tilbud.

”Vi er så glade for det netværk, vi har fået med en masse lo-
kale butikker og virksomheder gennem Team Sydhavsøerne. 
Vi er nemlig så gode til at bakke op om og ikke mindst bruge 
hinanden, så på den måde går partnerskabet for os ikke kun 
op i kroner og øre.” 
                       - Birgitte Ledam, tøjbutikken Ledam
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Guldpartner

Et medlemskab indeholder:

• Medlemskab i Erhvervsklubben

• Invitation til arrangementer

• Med på netværkslisten

• Adgang til lounge i pause og efter kampen

• 2 VIP-kort med adgang til førkampsarrangement

• Logo og link på hjemmesiden

• Adgang til lukket Facebook-gruppe

Merværdi som sølvpartner:
• 2 ekstra VIP-kort med adgang til førkampsarrangementer
• 10 billetter pr. hjemmekamp (kan ikke garanteres i partnerafsnit)
• Logo i TSØ Magasinerne
• Logo på skærm i foyer
• 3 x nyheder ud til netværket
• Spilledragt med eget logo til udstilling (tryk betales af partner)
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Man of the Match Sponsor

Merværdi som Man of the Match sponsor:

• 2 x spisning I loungen

• 2 x billetter til tribune

• Firmanavn nævnes som ”MOTM” på kampannonce

• Firmanavn nævnes i 40 radioreklamer i  

Radio Sydhavsøerne

• Overrækkelse efter kampen med foto af sponsor og spiller

• Foto lægges på Facebook, og på særlig side i efterfølgende-

kampprogram

• Præsentation af firma i loungen (max. 5 min.)

• Mulighed for at lægge materiale på tilskuerpladserne

• Firmalogo og billede på MOTM-plakaten

Som Man of the Match sponsor tilbydes standplads I Maribo 
Hallerne til før- og efterarrangement.
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Ligapartner
Et medlemskab indeholder:
• Medlemskab i Erhvervsklubben
• Invitation til arrangementer
• Med på netværkslisten
• Adgang til lounge i pause og efter kampen
• 2 VIP-kort med adgang til førkampsarrangementer
• Logo og link på hjemmesiden
• Logo i TSØ Magasinerne
• Spillerdragt med eget logo til udstilling (tryk betales af partner)
• Adgang til lukket Facebook-gruppe

Merværdi som ligapartner:
• 2 ekstra VIP-kort med adgang til førkampsarrangementer
• Billetter efter aftale pr. hjemmekamp (kan ikke garanteres i partnerafsnit)
• Logo på kampannoncen i Folketidende og Ugeavisen Lolland
• Specialarrangementer efter aftale
• Kampsponsorat én kamp
• Logo på alle sider på www.tsho.dk
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Spillersponsor
Et spillersponsorat indeholder følgende eksponering:

Firmanavn præsenteres:
• I forbindelse med scoring/redning
• Ved præsentation af spiller
• I kampprogram ved spiller
• På hjemmeside ved spiller
• Firmalogo trykt ved halsudskæring på kamptrøje

Virksomheden har spilleren til rådighed i 3 timer om 
året til markedsføring. Yderligere markedsføring med 
spiller kan tilkøbes.

”Team Sydhavsøerne har fået en stor betydning for det 
lokale erhvervsmæssige fællesskab, hvor vi samles om en 
fælles interesse i at støtte op om det lokale topholds kamp 
mod at komme i ligaen. Det er noget af det, jeg brænder rig-
tigt meget for, man kan sagtens sige, at det er mit hjerteblod.”
     – Brian Larsen, Lignum IT
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Final4-Partner

Et medlemskab indeholder:
• Individuel forhandling

Merværdi som Final4-partner:
• En aldeles unik position

• En markant eksponering

16



”Vi blev partnere i TSØ for at bakke op om sporten i nærområdet og 
så selvfølgelig for at blive en del af et stærkt fællesskab af lokale virk-
somheder. Man møder seriøse partnere gennem et hyggeligt netværk, 
hvilket også betyder, at man kan lave forretning på en afslappet måde. 
Jeg kan varmt anbefale at blive en del af Team Sydhavsøernes fælles-
skab.” 
            - Michael Gullits, 2010 Vin & Velsmag
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Eksklusiv Partner

Et medlemskab indeholder:
• Individuel forhandling

Merværdi som Eksklusiv Partner:
• En aldeles unik position

• En markant eksponering
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Koncert- og eventsponsor

Tøjsponsor

En fantastisk måde at brande din virksomhed på. 
I samarbejde med Team Sydhavsøerne planlægger du  
koncerter eller events med underholdning eller 
foredrag.

Hvad enten du selv vil være med til at arrangere 
eventet – eller selv vælger at sponsorere et event, som 
TSØ afvikler, er dette en fantastisk profilering af din 
virksomhed.

Tryk på spillertøjet er en af de mere traditionelle plat-
forme i Team Sydhavsøerne. Alt efter antal, placering 
af trykket og hold, aftales en værdi pr. tryk. 

Tøjtryk forhandles individuelt og er ikke en del af en 
pakkeløsning. Partner afholder alle omkostninger i for-
bindelse med produktion og tryk.
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LED-storskærme

LED-reklame

LED-bander

Team Sydhavsøerne har mulighed for at tilbyde to slags LED-
reklamer i forbindelse med kampene: LED-banderne, der er 
placeret som lange bander bag målene – og LED-storskærmene, 
der samtidig fungerer som måltavle, og er placeret i loftet over 
begge tribuner.

De digitale LED-bander viser bevægelige og iøjnefaldende ani-
mationer fra vores partnere. Den mest moderne form for ekspo-
nering i forbindelse med store sportsbegivenheder. Vi har i alt 
40 meter LED-banner, der i øvrigt også kan omdannes til 32m2 
storskærm, der kan lejes.

Når du som partner får plads på LED-banden, så ses din 
animation i 30 sekunder ad gangen. Denne animation 
kører mindst tre gange under kampen (ved udsolgt), men så 
længe der er ledige pladser, fordeler vi dem blandt dem, der alle-
rede er med. Så jo tidligere du er med, jo mere plads får du.

Storskærmene er 4x2 meter og fungerer også 
som måltavler. De viser videoer med lyd og min-
der derfor meget om en TV-reklame. Vi afvikler 
desuden reklamer uden lyd under kampene. 
Reklamerne på storskærmen sælges som 15 
sekunders reklamer, der placeres i blokke før 
kampen og i pausen. I alt vises hver reklame to 
gange før kampen og én gang i pausen.
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PartnerForum

Team Sydhavsøerne og Business LF 
arrangerer hvert år netværksmessen 
PartnerForum.

Partnerforum er en netværksmesse, som vokser år for 
år. Det er et årligt event spækket med interessante 
foredrag, underholdning og god mad.

På dagen får virksomheder i alle tænkelige størrelser og 
brancher mulighed for at få en masse nye forbindelser, 
styrkede relationer og kompetencer med hjem. 
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Vildt Cykelsponsorløb
Vær med som sponsor til den årlige tradition hos Team 

Sydhavsøerne. Hvert år afholder vi ’cykelsponsorløb’ før en af 

vores hjemmekampe. Du vælger selv en af Team 

Sydhavsøernes cykelryttere og sponsorerer med 3.000 kr.

Som sponsor får du følgende eksponering:

• Ved præsentation af cykelrytteren før og under løbet

• På TSØ’s hjemmeside www.tsho.dk med billede af  

cykelholdet.

• På storskærm på scenen

På dagen skal Cykelholdet knok-

le i et hæsblæsende cykelløb på 

spinningcykler for at samle 

penge ind til klubben.

Merværdi som sponsor:

• Firma kan deltage med stand, 

i og omkring scenen i Hal 1

• 2 billetter til dagens program

• 2 pladser til spisning på  

rytters sponsorbord

Kender du en, der vil cykle med? så kontakt os!
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TSØ-Vand
Støt en god sag på en sund måde. 
Køb Aqua D’or drikkevand på flaske med 
Team Sydhavsøernes design og logo.

For hver flaske du køber, støtter du Team 

Sydhavsøerne med 1 krone!

Bestilling hos:
Depot Lolland-Falster
v/ Mikkel Hansen • Mobil: 42 30 70 23 
mikkel@depot-lollandfalster.dk

Leveringstid ca. 8 dage.
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Produkter       Priser ex. moms

Medlemskab af Team Sydhavsøernes erhvervsklub                    

Madsponsor                

Vinsponsor               

Timeout-sponsor             

Kampsponsor - 1 kamp               

Billetsponsor - 1 kamp             

Boldsponsor                  

Man of the Match sponsor - 1 kamp            

Tribunesponsor: Efter aftale og afsnitstørrelse      

LED-bandereklame (min 3x30 sekunder pr. kamp)       

LED-bandereklame (min 3x30 sekunder pr. kamp) - 6 kampe          

LED-storskærmreklame (min 3x15 sekunder pr. kamp)          

LED-storskærmreklame (min 3x15 sekunder pr. kamp) - 6 kampe         

Gulvreklame, ekstra lang midterreklame (8 meter)       

Gulvreklame, målfelt          

Gulvreklame, banereklame          

Gulvreklame, mållinje               

Gulvreklame, midtercirkel           

Hjørne, søjlereklame         

Skumbander             

Alle priser vedr. LED-, gulv- bande-, tøj- og hjørnereklamer er ex. produktion og trykomkostninger
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Produkter       

Dette produktkatalog danner oversigten over de forskellige muligheder, som 
din virksomhed har for at tilkøbe sig yderligere profilering. Har du andre idéer 
eller tanker om et partnerskab mellem din virksomhed og Team Sydhavsøerne, 
er du altid velkommen til at kontakte os. I vores partnerpakker er der indlagt 
en værdicheck af variabel størrelse. Det er denne check, som der skal handles 
for. Ønsker du flere produkter, end checken kan indløse, kan der laves tilkøb 
efter individuel aftale. Ikke benyttede beløb eller værdichecks tilbageføres ikke.

Trøjereklamer           

Buksereklamer          

Spillersponsorat          

Koncert/event sponsorat          

TSØ MAGASINERNE        

Annoncer skal købes ved siden af pakkerne 

1/1 side             

1/2 side                      

1/4 side                     

UDSENDELSE AF NYHEDSBREV             

- til alle Team Sydhavsøernes partnere                       

CYKELSPONSORLØB     

Bliv sponsor for en kendt eller en lokal rytter.     

Værdicheck kan ikke benyttes

Forhandles særskilt                       

ANDRE MULIGHEDER:

• Speakersponsor

• Lyd- og lyssponsor

• Pausesponsor

• Underholdningssponsor

• Klapviftesponsor
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www.tsho.dk
www.facebook.com/tsho.dk

Bjarne Schultz
Salgskoordinator
schultz@tsho.dk
Telefon: 51 90 97 01

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til partnerskabet i 

Team Sydhavsøerne, er du velkommen 
til at kontakte Bjarne Schultz.

Kontakt

Pr
od

uc
er

et
 a

f: 
Ko

nc
ep

tL
ab


