
NYT NETVÆRK OG STORE OPLEVELSER 
BLIV EN DEL AF B.93 ERHVERVSKLUB

STYRK 
SPORTEN
DYRK 
FORRETNINGEN



I DENNE FOLDER BLIVER DU 
PRÆSENTERET FOR DE MULIGHEDER,
DER FINDES VED AT STØTTE B.93 
IGENNEM VORES ERHVERVSKLUB. 
DET ER VORES HÅB, AT VI KAN FINDE 
EN SAMARBEJDSFORM, SOM KAN 
VÆRE TIL GAVN FOR DIG OG
DIN VIRKSOMHED.
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B.93 er en klub, der i alt hvad den gør, vækker begejstring og giver
overskud til mennesker. Alle i klubben skal gives mulighed for at
finde deres rolle, dygtiggøre sig, præstere og opleve glæden ved
spillet og idrætsfællesskabet. Vi forener professionalisme med
amatører og frivillige.

I B.93 har vi igangsat et ambitiøst projekt, hvor vi stræber efter 
at bringe klubben op på højeste niveau. Vi tager udgangspunkt i 
spillerne. Ved at fokusere på den enkelte spillers succes skabes 
succes for klubben. Ledelse og trænere er spillernes ressource,
ikke omvendt.

Vi har ikke fastsat en tidshorisont eller specifikke sportslige mål, 
men fokuserer på indsats. Vi går altid efter at vinde, men tror på, 
at store mål opnås ved konsekvent og altid at gøre sig umage, 
fokusere på sunde grundværdier og satse på kontinuitet. Store 
mål opnås ikke ved at formulere dem. Succes skal skabes ved at 
stole på, og hele tiden søge tilbage til, vores kerneværdier:

UDFORDRENDE INDSATS, ENKELHED OG KÆRLIGHED

Ungdomsudviklingen er højt på agendaen, og klubben vil fort-
sætte traditionen med at udvikle ungdomsspillere til højeste 
niveau. Vi har særlig fokus på, at alle vores spillere har en vel-
fungerede hverdag ikke bare fodboldmæssigt, men også socialt, 
uddannelses- og arbejdsmæssigt. 

B93
SPILLERNES 
KLUB

Ole Ringheim
Bestyrelsen
ole@b93.dk

Jonas Klausen
Adm. Direktør 
jk@B93.dk

William Kvist
Bestyrelsen
wk@B93.dk

Lars Lüthjohan
Formand
llj@B93.dk
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ERHVERVSKLUBBEN
NETVÆRKSMØDER OG
SÆRARRANGEMENTER

03 Erhvervsklubben

Vores mål er at opbygge et stærkt netværk af virksomheder. Der 
gives mulighed for at deltage i et spændende udviklingsprojekt, 
hvor der tænkes uden for boksen samt for at deltage i aktiv og 
nuanceret networking med de øvrige erhvervsmedlemmer, hvor 
klubben B.93 fungerer som mellemled og samlingspunkt.

Vær med til at koble erhvervslivet på en af Danmarks største, 
ældste og mest traditionsrige klubber og støt ungdomsudviklingen 
i et forsvarligt og fremmende miljø. Vi arbejder aktivt med vores 
sponsorer til begge parters fordel.

Eksklusive events og foredrag
I løbet af en sæson vil vi afholde
særlige arrangementer for vores 
erhvervsklub. Det kan være events
på stadion eller foredrag med
interessante personligheder.
Kom for eksempel og hør om
William Kvists kamp for at komme
på landsholdet. 

I erhvervsklubben fokuserer vi på
kvalitet. Vi arrangerer derfor få, men 
eksklusive og relevante events. 



STOLTE
TRADITIONER
OG NYT HÅB

Dirch Passer i en dødboldssituation
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04 Historiens vingesus

Klubben stiftedes 19. maj 1893. Klubben har siden stiftelsen i 
1893 haft stolte traditioner inden for ungdomsudvikling i både 
fodbold og tennis. Klubben har i dag en af de største børne- 
og ungdomsafdelinger med over 1.500 medlemmer. Klubbens 
børne- og ungdomshold er repræsenteret i de bedste rækker 
og klubben har udvikle mange spillere som i dag spiller fodbold 
på allerhøjeste niveau. Klubbens 1. senior spiller pt. i 2. division 
med historiske Østerbro Stadion som hjemmebane.
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Førsteholdet træner seriøst

Målmandsaktion



ERHVERVSNETVÆRKET
HVAD FÅR DU UD
AF AT VÆRE MEDLEM?

06 Netværksmøder

Erhvervsnetværket skal på sigt bestå af mindst 100 små- 
og mellemstore virksomheder fra Østerbro, Nørrebro, indre 
København og Hellerup. 

Vi vil gerne mødes 4 gange årligt til forskellige eksklusive 
arrangementer, der kan bestå af alt fra landskampe, 
teaterture og foredrag til sponsormiddage med relevante 
gæstetalere. Guldsponsorer vil have mulighed for at agere 
værter til sponsormiddage. 

Der er gratis adgang til alle hjemmekampe. Sponsorer kan 
mødes på stadion 1 time før kampen, hvor træneren eller 
sportslig ledelse fortæller nærmere om holdet og taktikken.
Der vil til alle hjemmekampe være en let anretning samt 
drikkevarer i loungen. 

SPONSORPAKKER
FRIT VALG ELLER
SKRÆDDERSYET AFTALE

07 Sponsorpakker

BRONZE PAKKEN 15.000 DKK
  Adgang til VIP-lounge på stadion med let anretning
 og drikkevarer 
 Adgang til Erhvervsnetværket 
 Eksponering på B.93 hjemmeside og sociale medier
 

SØLV PAKKEN 25.000 DKK
  Adgang til VIP-lounge på stadion med 1 gæst med 
 let anretning og drikkevarer
  Adgang til Erhvervsnetværket
  Reklameeksponering i henhold til prisliste.
 Få reklame tiltag for op til 10.000
 Reduceret pris på annonce i vores medlemsblad
 Få 10% i rabat på yderligere tilkøb af reklame

GULD PAKKEN 50.000 DKK
 Adgang til VIP-lounge på stadion med 3 gæster med
 let anretning og drikkevarer
  Adgang til Erhvervsnetværket for 2 personer
 Værtskab for en middag i Erhvervsnetværket
  Reklameeksponering i henhold til prisliste.
 Få reklame tiltag for op til 35.000
 Reduceret pris på annonce i vores medlemsblad
 Få 15% i rabat på yderligere tilkøb af reklame

Tilkøbsmuligheder
Til Sølv- og Guldpakkerne købes reklameeksponering for det 
sponsorerede beløb i henhold til prisliste. Vi skræddersyer 
gerne en pakke til din virksomhed, som tilgodeser dine behov.



Sponsorpakker
Bronze sponsor
Sølv sponsor
Guld sponsor

15.000
25.000
 50.000

kr.
kr.
kr.

Eksponering
Kamptrøje bryst 
Kamptrøje ryg 
Træningstøj bryst 
Træningstøj ryg 
Kamptøj trænerne 

Stadion bander 

Still-reklame på stadion 
(storskærm) 

Reklamefilm på stadion 
(storskærm) 

Træningsbaner 
(togbanner) 

B.93 Medlemsblad 

Medlemsblad bagside

Kampprogrammet 

Navngiv VIP loungen

Social media, herunder hjemmeside, Facebook, Instagram og nyhedsbreve til
arrangementer med medlemmer prises efter aftale baseret på eksponeringsomfang.

80 cm høje

3 gange i løbet af en 
kamp og i 5 kampe 

3 gange i løbet af en 
kamp og i 5 kampe 

250.000 passagerer 
hver dag (min. 10 m) 

Hel side, 5 om året 

Hel side

Hel side 

pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.

pr. meter 

 

 

pr. meter 

pr. gang

pr. gang 

12.500
6.500
6.000
2.500

12.500
 

1.500

4.000

7.500

1.500

1.500

2.000

1.000

20.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

BLIV SET
SPONSORATER
OVERSIGT

08 Oversigt
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VORES ERHVERVSKLUB ER FOR VIRKSOMHEDER, 
DER GERNE VIL UDVIDE DERES NETVÆRK, STØTTE 
UDVIKLINGEN AF UNGE MENNESKER OG HJÆLPE 
B.93 GENERELT. VI SKRÆDDERSYER GERNE EN 
AFTALE TIL LIGE NETOP DIN VIRKSOMHED.
For mere information:
Jonas Klausen
Kommerciel Direktør 
jk@B93.dk


