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BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET
Et sponsorat i Odense Gymnastikforening (OGF)
er et samarbejde mellem virksomhed og klub.
Det er vigtigt for OGF, at virksomheden føler sig
værdsat, og at sponsoratet giver mening for begge
parter – store som små.
Med et sponsorat i OGF er din virksomhed med til
at sikre en vigtig fritidsaktivitet i Odense, til glæde for
både børn, unge, seniorer og hele lokalområdet.
Vores mål er at sikre plads til alle - uanset niveau,
ambition og talent. Vi ønsker, at alle får gode
oplevelser i forbindelse med at dyrke motion i OGF.
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ET EVENTYRLIGT LØB
Odense har mange gode og stolte traditioner.

I løbet deltager både privatpersoner, men også

Én af dem er Eventyrløbet, som har været afvik-

rigtig mange virksomheder, og de er med til at

let i over 40 år og altid på Kristi Himmelfartsdag.

skabe et fantastisk fællesskab.
Løb og motion er meget sjovere, når man er

Gennem årene har løbet vokset sig større og

flere om det. Eventyrløbet er fællesskabets løb.

større – fra omkring 1.400 deltagere til at være
ét af Danmarks største endagsmotionsløb med

Det er kendt som løbet, hvor der er plads til alle

op til 20.000 deltagere.

– store og små, familier, virksomheder, sprintere
og luntere.

Løbet har bred appel med sine distancer på 5 og
10 km og har igennem de seneste år udviklet sig

Du har, som samarbejdspartner i OGF, mulighed

med et yderst populært børneløb.

for at blive en del af dette eventyrlige fællesskab.

ODENSE GYMNASTIKFORENING

1172_KORNELIUS_OGF_samlet.indd 4

13/10/2019 15.21

DHL – EN KÆMPE FIRMAFEST
Igennem snart 20 år har det smukke område ved

Efter anstrengelserne på de smukke ruter sam-

Skovsøen dannet en fantastisk og unik ram-

les alle i de hyggelige telte og nyder enten den

me omkring landets største firmafest, nemlig

udleverede madkasse eller en lækker grillmenu.

DHL-stafetten.
Du har, som samarbejdspartner i OGF, mulighed
Med plads til 18.000 glade løbere og walkere

for at blive en del af denne unikke firmafest.

summer området af liv og glade dage. Mange
løber stafetten på de 5 x 5 kilometer, og andre
vælger den smukke 5 km gå-rute. Der er plads til
alle. Det sociale og fællesskabet er i centrum.
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SYNLIGHED I LOKALOMRÅDET
Har din virksomhed lyst til at være synlig i lokalområdet, er et sponsorat i OGF en fantastisk mulighed
for dette. På Odense Atletikstadion er der hele tiden
en masse liv og aktivitet. Hver uge er banerne fyldt
med spillere, trænere og tilskuere, som alle skaber
et aktivt miljø.
Masser af aktivitet på Odense Atletikstadion er lig med
stor synlighed for jeres logo, slogan eller tilbud bliver
set. Samtidig er der også dagligt mange
besøgende på www.ogf.dk og ikke mindst vores 2 helt
store løbeevents, Eventyrløbet og DHL Stafetten.
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FAKTA
• OGF har mere end 1.600 aktive medlemmer
• OGF har mere end 100 trænere og ledere,
som brænder for klubben
• Der er næsten dagligt arrangementer for skoleelever
og egne udøvere på Odense Atletikstadion
• OGF er en aktiv del af lokalsamfundet
• OGF har en god, konstruktiv og positiv sponsorkreds
• OGF arrangerer Eventyrløbet og DHL Stafetten med
næsten 35-40.000 deltagere
• OGF blev grundlagt tilbage i 1880 – og er
stadig helt fremme med nytænkning og udvikling

FORDELE
• Øge synlighed og kendskab i lokalområdet
• Skabe nye relationer
• Fastholde og forbedre image ved et lokalt sponsorat
• Få goodwill som resultat af lokalt engagement
• Sikre OGF´s fortsatte udvikling

SAMARBEJDE
OGF er en aktiv forening i lokalområdet, og netop
derfor tror vi på, at vi kan være en aktiv medspiller
for din virksomheds markedsføring.
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SPONSOR-MULIGHEDER
EVENTYRLØBET
HOVEDSPONSORAT
EVENTYRLØBET

125.000 kr.

Aftales individuelt

1/1 S. ANNONCE I
EVENTYRLØBSAVISEN

10.000 kr.

Løbsavisen

20.000 kr.

Bagside

1/2 S. ANNONCE I
EVENTYRLØBSAVISEN

5.000 kr.

Eventyrløbsavisen bliver trykt i 50.000 eksemplarer
og uddeles via Fyns Stiftstidende samt til alle
holdkaptajner, ligesom den kan læses digitalt på
www.ogf.dk

1/4 S. ANNONCE I
EVENTYRLØBSAVISEN

3.000 kr.

-do-

STADEPLADS OG
PROFILERING V/
EVENTYRLØBET

3.000 kr.

Få en stadeplads når ca. 20.000 mennesker har
en fantastisk Kristi Himmelfartsdag på Odense
Atletikstadion

LOGO PÅ LØBENUMRE
VED EVENTYRLØBET

10.000 kr.

Max. 3 sponsorer

LOGO PÅ DIPLOM VED
EVENTYRLØBET

3.000 kr.

Max. 5 sponsorer

LOGO PÅ INVITATION
TIL EVENTYRLØB

3.000 kr.

ODENSE GYMNASTIKFORENING

1172_KORNELIUS_OGF_samlet.indd 12

13/10/2019 15.22

SCHOU-LØBET
HOVEDSPONSORAT
SCHOU-LØBET

15.000 kr.

Aftales individuelt

LOGO PÅ LØBENUMRE
VED SCHOU-LØBET

1.000 kr.

Max. 5 sponsorer.

LOGO PÅ INVITATION TIL
SCHOU-LØBET

1.000 kr.

ANDRE MULIGHEDER
BANDEREKLAME PÅ
ATLETIKSTADION

6.000 kr.

Bandereklame på 3x1 m. - ekskl.
produktionsomkostninger (ca. 1.500.-).
Odense Atletikstadion danner ramme om nogle
af landets bedste atletikudøvere, og til hverdag
summer det af liv, når kommunens skoler dyrker
atletik, og der afholdes Skole OL

MULIGHED FOR
REKLAME VIA OGF.
DK SAMT OGF
FACEBOOKSIDE

WWW.OGF.DK

5.000 kr.

-

Via OGF kan I komme med tilbud til klubbens
ca. 1.600 medlemmer og andre følgere,
dels på hjemmesiden men også som spot på
Facebooksiden OGF Event
Max. 1 x markedsføring pr. år
Alle sponsorer nævnes på hjemmesiden
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SPONSOR-MULIGHEDER
DHL STAFETTEN
GULDSPONSOR DHL

25.000 kr.

Profilering på hjemmeside, logo på invitation, løbenumre
og diplom. Opsætning af bannere og beachflag under DHL
stafetten og 5 hold med borde/stole i telt, bandereklame på
Atletikstadion.
Mulighed for forhåndstilmelding og bestilling af plads i
selvvalgt telt inden officiel tilmelding starter

LOGO PÅ LØBENUMRE
VED DHL STAFET

3.000 kr.

Max. 5 sponsorer

LOGO PÅ INVITATION TIL
DHL STAFET

3.000 kr.

Max. 5 sponsorer

LINK OG LOGO PÅ
DHL STAFET ODENSE
HJEMMESIDE

3.000 kr.

Ny og unik hjemmeside er klar ved udgangen af 2019

STADEPLADS VED DHL
STAFET PRIS V/1 DAG

5.000 kr.
2.000 kr.

Kom og sælg dit budskab, når 18.000 glade løbere indtager
Engen v/Fruens Bøge i uge 33

SPONSOR FOR
DHL SKOLESTAFET

5.000 kr.*

Som noget nyt i 2020 vil vi invitere alle byens skoler til
Skolestafet torsdag den 13. august kl. 10 – 13. Vi forventer
min. 1-2.000 deltagende børn første år.
* Samt frugt, juice og medaljer til alle deltagende

NETVÆRK OG EKSTRA FORDELE
Som noget nyt i 2020 vil vi 1 x årligt invitere alle
vore gode samarbejdspartnere til et anderledes og

hyggeligt netværksarrangement. Det tilbud gælder
alle guld, top- og hovedsponsorere.
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SAMMENSÆT DIN EGEN PAKKE
100.000 kr.

HOVEDSPONSOR
TOPSPONSOR

50.000 kr.

GULDSPONSOR

25.000 kr.

SØLVSPONSOR

10.000 kr.
6.000 kr.

BRONZESPONSOR
LOGO PÅ
PARTNERTAVLE I
OGF KLUBHUS

3.000 kr.*

LOGO OG LINK PÅ
OGF.DK

2.000 kr.*

Partnertavle placeret ved indgang til klubhuset
*Sølv, guld, top og hovedsponsor får automatisk
logo på sponsortavlen
Logo i slynge på www.ogf.dk
*Sølv, guld, top og hovedsponsor får automatisk
logo på sponsortavlen
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MASSER AF FORDELE VED AT SAMARBEJDE MED OGF
ØGE OMSÆTNING OG KUNDEKREDS

STYRKE ARBEJDSMILJØET

Til vores events kan I som partnere sælge

OG FÅ SUNDERE MEDARBEJDERE

ydelser og produkter til deltagere, heppere

Som partner får I mulighed for deltagelse til

og tilskuere, hvilket giver mulighed for at øge

vores arrangementer, hvilket giver mulighed

omsætningen og udvide kundekredsen.

for personalepleje og aktive medarbejderoplevelser, som kan styrke arbejdsmiljø og

EFFEKTIVISERE KAMPAGNER

medarbejdernes sundhed.

OG LANCERINGER
Med vores forskellige målgrupper og ekspone-

OPNÅ EN STÆRK BRANDVÆRDI

ringsmuligheder sikres jeres kampagner

OG CSR-PROFILERING

og lanceringer høj fleksibilitet og aktualitet i

OGF er et stærkt brand med fokus på

forhold til jeres virksomheds behov.

sundhed, aktivitet og lokal foreningsstøtte,
hvor en partner-associering kan skabe

VISE FORDELE VED PRODUKTER

en stærk intern og ekstern brandværdi,

ELLER YDELSER

samt positiv CSR-profilering.

Ved vores events er der mulighed for
demonstrationer og samplinger, så jeres virk-

BLIV EN AKTIV DEL AF RUTEN

somhed både informativt og fysisk

Til vores 2 store løbeevents har vi hotspots på

kan vise produkter og ydelsers fordele

ruterne, hvor jeres virksomhed på en

og egenskaber.

aktiv og synlig måde kan give deltagerne energi og motivation, hvor der kan

AKTIVERE EKSISTERENDE

skabes efterfølgende omtale hos deltagerne.

OG NYE MÅLGRUPPER
På både vores sociale platforme og ved events

PLEJE SAMARBEJDSPARTNERE OG KUNDER

kan der laves konkurrencer og andre tiltag,

Som partnere kan I invitere samarbejds-

som kan aktivere jeres virksomheds eksiste-

partnere og kunder med til vores løbeevents,

rende og nye målgrupper.

og derigennem pleje og forstærke relationer
igennem aktivitet og hyggeligt samvær.
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KON
TA K
MICHAEL NIELSEN
Marketingschef, OGF
Tlf. 2925 1880
Michael@ogf.dk
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