Ledertræf på tværs
Indlæg vedr. sponsorbearbejdning
Agenda
- Danmarks Bowling Forbund
- Hvad kan vi gøre som klub
- Affiliate partner
- Gode ideer
- Stars & Strikes eksempel
- Spørgsmål

Salg & Marketing
Sponsorer
Sponsor roll-up bliver opdateret med nye
sponsorer efterhånden som aftalerne falder på
plads.
Alle er aftaler er min 2 år, de fleste er indgået
over 3 år.
Flere nye sponsoremner er pt. under kraftig
bearbejdning, ligesom der forsøges yderligere
optimering og udbygning på de eksisterende
aftaler.

Salg & Marketing
Bowling Nyt
Bowling Nyt udkommer 4 gange årligt i helt
nyt set-up.
Udsendelse af Bowling Nyt sker udelukkende
elektronisk og kædes sammen med BowlEvent
klubben.
Bowling Nyt indeholder annoncer fra
sponsorer og diverse samarbejdspartnere.
Bowling Nyt sendes elektronisk ud alle
medlemmer af Bowl Event klubben.

Salg & Marketing
Medlemsloyalitets klub
BowlEvent klubben er Danmarks Bowling
Forbunds medlemsklub og sender i samarbejde
med Bowling centrene og vores øvrige
samarbejdspartnere, nye tilbud/aktiviteter ud
til medlemmerne hver måned.
Medlemskabet af BowlEvent klubben er gratis
for både nye og gamle medlemmer.
Danmarks Bowling Forbund står for
administrationen, centrene betaler for denne
ydelse.

BowlEvent klubben

Salg & Marketing
Web Shop
Webshop i nyt layout med Dankort betaling.
Faste priser på leveringer over hele landet.
Mange nye produkter fra sponsorer og
samarbejdspartnere.
Online tilmelding og betaling til mesterskaber.

SMS – Konkurrencer 2009 starter medio maj
Opbygning
Skriv en besked med teksten BOWLING til 1220, og deltag i
konkurrencen om de mange flotte præmier.
Hvert spørgsmål gælder som ét lod i konkurrencen og for hvert
rigtigt svar, deltager du med ét ekstra lod i konkurrencen. Du
betaler kun for hvert spørgsmål du modtager.
Vinderne trækkes i slutningen af hver konkurrence, og man
deltager med det antal lodder man har opnået ved at svare
rigtigt på spørgsmålene.

SMS – Julekalender 2009 starter december
Opbygning
Skriv en besked med teksten BOWLING-JUl til 1220, og deltag i
konkurrencen om de mange flotte præmier.
Konkurrencen kører over 24 dage, hvor deltagerne inviteres til
en underholdende konkurrence hvor det gælder om at få flest
vinderlodder. Man opnår større vinderchancer ved at svare
korrekt på alle spørgsmål.
Hvert spørgsmål gælder som ét lod i konkurrencen og for hvert
rigtigt svar, deltager du med ét ekstra lod i konkurrencen. Du
betaler kun for hvert spørgsmål du modtager.
Julekalenderen lukker automatisk den 24. December 2009
kl. 00.00. Vinderne udtrækkes autoamtisk via professionelle
SMS-systemer og får direkte besked.

SMS – Aktiviteter 2009
Markedsføring
Konkurrencerne og auktioner skal markedsføres meget
massivt og bredt for at have en stor gennemslagskraft.
Hver aktivitet bliver markedsført på et specielt og unikt
konstrueret interaktivt konkurrence site hvor alle
sponsorer og samarbejdspartnere brandes.
-

Markedsføringsmateriale sendes til klubber/haller/centre
1/1 sides annonce i VBS Bowling Magazine
Alle BowlEvent klubbens medlemmer får direkte mails/SMS
Annoncer på diverse konkurrence sites på nettet
Nyhedsmail til DAI - DHI - DIF - DGI

Specialevent:
Læg lotteriet på klubbens/hallens hjemmeside og deltag i
konkurrencen om 10 fantastiske ekstrapræmier. For at
deltage sendes linket til marketing@bowlingsport.dk

Markedsføring klubber
Sponsorater
Start med at skrive ud til alle potentielle virksomheder i
lokalområdet, og arranger evt. en informations aften hvor I
fortæller lidt omkring jeres sponsortanker, og inviter
samtidigt til en munter lille bowlingturnering blandt de
fremmødte.
Opfølgning er nøgleordet, det er sjældent sponsorerne
kommer af sig selv, så det er vigtigt at man følger op på
det udsendte, ellers har det ingen værdi.
Brug noget for noget princippet, en ydelse kan også være et
sponsorat.
Værdien af et sponsorat for den enkelte sponsor kan være
forskellig alt efter udgangspunktet for at have indgået
sponsoraftalen.

Markedsføring klubber
Sponsorater
BK. Landsoldaten: Sponsoraften
BK Landsoldaten vil gerne byde klubbens sponsorer velkommen til en hyggelig aften i selskab med
klubbens medlemmer.
Klubben har booket Fredericia Bowling Center, torsdag d. 5. februar 2009 til et lille arrangement. Vi
håber De som sponsor vil afse tid til at kunne komme ud i hallen og tilbringe et par hyggelige timer.
Arrangementet starter kl. 19:00 og varer ca. 2 timer
Klubben er vært for hele arrangementet og byder på lidt øl og vand.
Vi opfordrer dem til at tage deres medarbejdere med og håber på en gensidig hyggelig aften. Der er
selvfølgelig mulighed for at udfordre klubbens medlemmer i lidt hyggebowling
Vi glæder os til at hilse på jer.
Sportsligt BK Landsoldaten

Markedsføring klubber
Spilletrøje-sponsorater
BK landsoldaten
Spilletøjsaftale Kontrakt nr. 010808 000?
Sponsor
Aftalevilkår:
Aftalen er gældende for hele den aftalte periode og
omfatter reklametryk efter nedenstående specifikationer.
Placeringen sker i henhold til aftale om køb af reklameblok.
Sponsor sørger for levering af trykmateriale i henhold til
aftalte størrelser og design.
Klubben er ansvarlig for trykning af aftalte antal tryk på
tøjet
Aftalt honoraraftale ved kontraktens indgåelse er gældende
for hele perioden.
Reklamehonoraret er til klubben og gælder ikke individuelt
sponsorat.
Klubben forpligtiger sig til at spillerne der bærer tøjet ikke
handler moralsk eller etisk ukorrekt i henhold til den
enkelte sponsor.

Markedsføring klubber
Spilletrøje-sponsorater
Aftaleperioden strækker sig minimum 3 år.
Sponsoren vil løbende blive orienteret om klubbens fremtid
og aktiviteter i aftaleperioden.
Ved mislighold af aftalen kan den opsiges med 3 mdr.
varsel
Ved opsigelse af aftalen er klubben forpligtiget til at
afdække sponsorens navn/reklameblok på passende måde.
Aftalespecifikation
Reklameblok se bilag:
Aftaleperiode start/slut:1. august 2008 – 31. juli 2011
Aftalepris/vilkår: 4.000,- kr. pr. år 3 årig aftale

Markedsføring klubber
Sponsorater
Sørg altid at få tingene skrevet ned i en aftale, det er mere
seriøst, og så undgår man misforståelser bagefter.
Det tager lang tid at opbygge en godt sponsorsamarbejde,
så lav hvis muligt aftalerne på 3 års varighed.
Husk efter at I har indgået aftalen ikke at ”glemme” at
holde kontakten med sponsoren, arranger evt. en event
for deres medarbejde, I tjener penge, og de synes det er
sjovt.

Markedsføring klubber
Sponsorater

Markedsføring klubber
Sponsorater

Markedsføring klubber
Sponsorater

Markedsføring klubber
Affiliate partner
Du kan tjene mange penge som TDC affiliate – læs mere på
TDC’s hjemmeside.
Så snart din hjemmeside er godkendt til TDC's affiliate
program, implementerer du nemt TDC's bannere; hver gang en
af dine besøgende klikker på et banner tjener du 0,50 kr. og
hver gang et klik fører til et salg får du helt op til 750 kr. i
kommission.
Alle affiliates begynder i "Generel-segmentet", derfra kan de
avancere til "Super", "VIP" og endelig "Premium" og øge din
indtjening endnu mere.
For at kvalificere dig som super affiliate, skal du generere over
200 besøgende pr. måned og samtidig have en
konverteringsrate på over 0,5%.
Leverer dit website over 200 besøgende pr. måned og samtidig
har mellem 2% og 3% i konvertering, har du kvalificeret dig
som VIP affiliate.
Hvis dit website leverer over 200 besøgende og over 3% i
konvertering, har du kvalificeret dig som Premium affiliate.

Markedsføring klubber
Sponsorater – lidt ideer
• Brug jeres hjemmeside som markedsføringsredskab
• Lotterier – lad klubbens medlemmer og familie sælge
• Brug jeres breddekonsulent til at skabe et højt aktivitetsniveau
• Være synlige i lokalmiljøet
• Tænk anderledes – det er tit de skøre ideer der fanger
• Brug lokalpressen flittigt – de er glade for lokalstof
• Lav lokale turneringer – familie og børn
• Husk på, det er er et langt sejt træk, så hold modet oppe

Markedsføring klubber
Sponsorater – til sidst et eksempel
BK Stars & Strikes i Horsens sendte 150 ansøgninger ud.
Alle virksomheder blev efterfølgende kontaktet personligt
15 virksomheder indgik et sponsorat
Samlet sponsorstøtte 50.000 kr. årligt
Det samme kan jeres klub få ind – så god arbejdslyst

