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FAKTA 
  
HIC BASKET  
OG BASKETLIGAEN

• Der spilles 13 kampe i grundspillet på hjemmebane 
medmere end 1100 tilskuere i gennemsnit

• Der forventes 2 pokalhjemmekampe, afhængig af 
lodtrækning

• Det kan blive 2-3 kvartfinaler-, 2-3 semifinaler- og 2-4 
finalekampe på hjemmebane 

HISTORIE 
1991 – Første DM medaljer
1992 – Danske mestre
1993 – Pokal mestre
1994 – Danske mestre
1995 – Pokal mestre
1998 – Danske mestre
2006 – Danske mestre
2015 – Pokal mestre
2015 – Danske Mestre
2016 – Danske Mestre
Plus et utal af sølv- og bronzemedaljer

HIC BASKET
29 MEDALJER PÅ 27 ÅR

Horsens Idræts Club blev grundlagt i år 1978 af nuværende for-
mand Lennart Jensen. I 1990 blev oprykningen til Basketligaen 
en realitet. Her har klubben, som den eneste af de nuværende 
hold i Basketligaen, befundet sig lige siden, så man kan roligt 
sige, at HIC Basket er en fast del af toppen i dansk basketball.

Den første store triumf fandt sted i 1992, hvor klubben sikrede 
sig sit første danske mesterskab. I dag kan HIC Basket bryste 
sig af i alt 6 danske mesterskaber, 5 DM-sølvmedaljer og 8 
DM-bronzemedaljer. Seneste danske mesterskab blev vundet i 
2016.

I pokaltuneringen har klubben ligeledes stolte traditioner, hvor 
det i alt er blevet til 3 Pokal mesterskaber samt 7 sølvmedaljer. 

Seneste pokaltriumf var i 2015 på hjemmebane i et tætpakket 
Forum Horsens. 

HIC Basket har en ambition om at være byens førende hold
indenfor både sport og underholdning samt være en kontinuerlig 
del af toppen af i dansk basketball. For at dette kan blive reali-
seret, er det vigtigt med opbakning fra sponsorer. I HIC Basket 
er vi af den overbevisning, at der skal være plads til alle. Derfor 
ligger vores sponsorkoncept åbent, og vi står klar til at skræd-
dersy en sponsoraftale, som dækker dit individuelle behov.

Sponsorerne og de frivillige er hjertet i HIC Basket. Det er dem, 
der er med til at give hele Horsens noget at samles om og være 
stolte af.



VELKOMMEN 
TIL HIC BASKET

BONUSAFREGNING
 
Alle sponsorater betaler en 
bonusafregning efter sportslig succes. 
Ved kvalifikation til pokalfinale, DM 
Semifinale og DM finale afregnes 
kr. 1.000 pr kvalifikation. Desuden 
afregnes kr. 1.000 ved eventuelt dansk 
Mesterskab.

Vil du ikke deltage i bonusafregningen 
kan disse fravælges mod et 
engangsbeløb på kr. 2.500.

Bonusafregning er nødvendig for at 
sikre en forsvarlig økonomi omkring HIC 
Basket. Sportslig succes medfører flere 
kampe og dermed øgede omkostninger 
til bl.a. bespisning, drikkevarer, 
arrangementsomkostninger mv. Til 
gengæld følger så også ekstra kampe, 
arrangementer og ekstra profilering og 
markedsføring med til sponsorerne, når 
kampantallet øges

HIC BASKET ER ET GODT STED  
AT VÆRE MED FOR DIN VIRKSOMHED

SPORT For dig, der vil tage del i de sportslige oplevelser
og sportsarrangementer

MARKEDSFØRING For dig, der vil udnytte de
mange muligheder for positiv markedsføring via sporten

BUSINESS For dig, der har fokus på at tjene penge og dyrke netværk

I HIC Basket ynder vi den jyske ydmyghed. Uanset hvordan du 
vægter din aftale, så glæder vi os til at byde dig velkommen som 
sponsor.

Alle sponsorer inddeles i nedenstående kategorier, baseret på  
totalsummen af ydelser, som du ønsker i dit sponsorat. Med 
kategorierne følger en række ekstra ydelser, som vi giver din 
virksomhed.

Vi ved, at når vi præsterer på banen, så smitter det af på publikum 
– og gavner vores sponsorer markedsføringsværdi og 
oplevelser hos os. Og vi ved, at vi også skal sikre omsætning  
og vækst til vores sponsorer.

Vi glæder os til at byde dig og din virksomhed velkommen hos 
Byens Hold. Alle sponsorater hos os er fleksible  
– de kan sammensættes af lige netop de ydelser,  
som du har brug for i din virksomhed.

PARTNER
EKSKLUSIV

SAMLET AFTALE
OVER KR. 90.000

• Basispakke med  
10 VIP-kort*

• Navn i alle 
kampprogrammer

• Stort logo på 
sponsorvæg, forhal 
og sponsorlounge i 
forbindelse med evt 
TV-kampe

• Mulighed for 2  
fribilletter til udekampe

Derudover er der  
mulighed for at købe for 
90.000+ kr. af følgende: 

• Rullereklame
• Gulvreklame
• Logo på spilletrøje

VIP PLUS

SAMLET AFTALE
KR. 35.000 - 50.000

• Basispakke med  
5 VIP-kort*

Derudover er der  
mulighed for at købe for 
35.000 - 50.000 kr. af 
følgende:  

• Rullereklame
• Gulvreklame
• Lille logo på 

spillerbukser
• Logo på spilletrøje

VIP

SAMLET AFTALE
KR. 17.000 - 35.000

• Basispakke med  
4 VIP-kort* 

Derudover er der  
mulighed for at købe for 
17.000 - 35.000 kr. af 
følgende:  

• Rullereklame 
• Lille logo på 

spillerbukser
• Logo på 

opvarmningstrøjer
• Gulvreklame

PARTNERE

SAMLET AFTALE
KR. 50.000 - 90.000

• Basispakke med  
6 VIP-kort*

• Navn i alle 
kampprogrammer

• Stort logo på 
sponsorvæg, forhal 
og sponsorlounge i 
forbindelse med evt 
TV-kampe

• Mulighed for 2  
fribilletter til udekampe

Derudover er der  
mulighed for at købe for 
50.000 - 90.000 kr. af 
følgende: 

• Rullereklame
• Gulvreklame
• Lille logo på 

spillerbukser
• Logo på spilletrøje

BASIS

SAMLET AFTALE
KR. 10.000 - 17.000

• 2 VIP-kort* med adgang 
og fri øl/vand vin til alle 
kampe samt minimum 8 
spisearrangementer pr. 
sæson 

• Firmanavn og 
kontaktperson + link på 
hicbasket.dk

• Mail-invitation til alle 
kampe

• Modtager INSIDE 
NEWS via mail

• Mulighed for 1 til 3 
rullereklamer bag den 
ene kurv eller 1 banner

FLEKSIBLE SPONSORATER

*Ekstra spisebilletter kan tilkøbes 
for 250 kr.



SPORT
- GODE OPLEVELSER FOR  
DIG, DINE MEDARBEJDERE OG  
SAMARBEJDSPARTNERE

Når HIC Basket indtager banen, så
står publikum i Forum Horsens klar
til at modtage deres helte. 
Spillerne bliver båret frem af 
vores ihærdige fanskare, der 
altid sørger for at skabe en god 
og intens stemning i hallen. 
Vores fanskare spænder bredt 
og er aldersmæssigt spredt. Vi 
har både de unge studerende, 
pensionisterne,
børnefamilierne og mange andre 
som tilskuere ved kampene. Der 
er kort sagt stor opbakning til HIC 
Basket!

For sponsorer med 
Sponsoradgang er der mulighed 
for at deltage i alle sponsor- 
arrangementer med forfriskninger 
både før og under kampen.

Samtidig er I sikret 
forhåndsreserverede pladser, 
så I sidder så godt som muligt. 
Husk, Sponsorkort er ikke bundet 
til én person, så pladsen kan 
sagtens overlades til en god 
kunde, medarbejder, ven eller 
familiemedlem.

Der er også gode muligheder for at
tilkøbe både ekstra gæstebilletter 
og almindelige billetter til 
kampene, og på den måde 
lave personalepleje, kunde- 
arrangementer m.v.

Husk alle sponsorater og aftaler 
hos os er fleksible – de kan 
sammensættes af lige netop det, 
du har brug for i din virksomhed.



MARKEDSFØRING 
EN ATTRAKTIV PLATFORM FOR DIN VIRKSOMHED

PRISER 
  

Rullereklame 80x300 centimeter   kr. 10.750
Gulvreklame     kr. 22.000
Logo på spillershorts fra    kr. 30.000
Logo på spillertrøje - lille, fra    kr. 35.000
Logo på spillertrøjer (6 stk. 2. række)   kr. 40.000
Logo på spillertrøjer (2 stk. 3. række)   kr. 22.000
Logo på opvarmningstrøje foran   kr. 20.000
Logo på opvarmningstrøje bagpå  kr. 15.000

PERSONLIG 
SPONSOR
FOR UDVALGTE SPILLERE 

Det er muligt at blive personlig sponsor for 2 udvalgte
spillere. Et spillersponsorat omfatter: 

• Stort logo på spillertrøje (3. række)
• Firmanavn nævnes af speaker under spillerpræsentation og 

løbende under kampene
• Mulighed for arrangement med spilleren f.eks. til 

autografskrivning, foredrag eller lignende. 

Der er rigtig mange gode muligheder for at markedsføre din
virksomhed overfor publikum til HIC Baskets hjemmekampe.
På grund af vores sportslige resultater og gode rammer i Forum 
Horsens er der stor opmærksomhed om HIC basket, både lokalt 
og nationalt. I en sæson spilles helt op til 25 hjemmekampe, og 
her er der mange muligheder for synlighed.
 
 

Med bandereklamer, rullereklamer, gulvreklamer og andre
reklamer bliver vores hjemmebane til ”reklameplads” for din
virksomheds logo og budskaber. På en god sæson runder vi
et samlet hjemmepublikum på mere end 30.000 tilskuere og
antallet er stigende. Dermed er det en god prioritering i din
markedsføring.



BUSINESS 
NU OGSÅ ET GODT NETVÆRK AT LAVE  
FORRETNING I...

PRISER 
  

Medlemsskab af HIC Baskets netværk, 1 deltager samt forplejning ved møderne.
Ring og høre nærmere om muligheder og pris. 

Husk alle sponsorater og aftaler hos os er fleksible
– de kan sammensættes af lige netop det, du har brug for i din virksomhed. Per Pedersen

Leder af HIC-netværk

Der er et stærkt erhvervsnetværk omkring 
HIC Basket. Vores mange sponsorer kan 
få et godt udbytte af at kende hinanden, 
netværke på tværs af brancher, handle 
sammen - og hjælpe hinanden med at få 
nye kunder.

Med HIC Baskets netværk tilbyder vi  
- i samarbejde med Per Pedersen - hele 
12 årlige møder, hvor de deltagende 
sponsorer netværker og udveksler 
forretnignspotentialer med hinanden.

Netværksmøderne vil også indeholde
spændende foredrag og 

virksomhedspræsentationer, ligesom der 
vil være fokus på personlig udvikling.

Udover netværksmøderne tilbyder vi
også en række andre tiltag, som kan
bruges til at synliggøre din virksomhed
overfor de øvrige sponsorer omkring
HIC Basket.

NETVÆRK 
12 Netværksmøder pr. sæson

med Per Pedersen.

Invitation til specielle
arrangementer i forbindelse

med kampe



BUSINESS 
NU OGSÅ ET GODT NETVÆRK AT LAVE  
FORRETNING I...

Per Pedersen
Leder af HIC-netværk

ATTRAKTIVE  
FACILITETER  
I FORUM HORSENS

Forum Horsens er udover at være Østjyllands store koncertsted,
hjemmebane for HIC Basket. Forum blev opført i 2004 og er
bygget til underholdning og oplevelser med lys, lyd og akustik i
international klasse.

Hallen kan rumme op til 3200 siddepladser i forbindelse med
vores hjemmekampe. Vores lounge med delvis udsigt udover
hallen har plads til i alt 132 spisende gæster. Derudover er den
udstyret med Lan/Wlan, tv-signal, 42 skærme og lydanlæg.

ARRANGEMENTER
& BASKETBALL*
Vil du gerne have samarbejdspartnere, medarbejdere eller
andre med til HIC Baskets hjemmekampe? Så kan vi tilbyde dig
mulighed for at afholde et arrangement i vores eksklusive 
lounge.Kampen overværes fra reserverede sæder i hallen! 

*Prisen forhandles individuelt.

PROMOTION
Vores spillere står i et vist omfang til rådighed for 
promotionaktiviteter, events, butiksåbning, autografskrivning, 
streetbasket eller lignende aktiviteter hos vore sponsorer og 
samarbejdspartnere.

Det er også muligt at afvikle eget kamparrangement, f.eks. med
spisende kunder/samarbejdspartnere i eget lokale samt med
reserverede pladser til kamp. Der vil være mulighed for 
indlæg af spiller eller headcoach i forbindelse med sådanne 
arrangementer. Vi er desuden åbne for forhandling af andre 
ideer, som ikke fremgår af dette materiale.

KAMPSPONSORAT
Som sponsor kan du tilkøbe et kampsponsorat m. plakatlogo, 
logo i avisannonce, logo på pylon, navn nævnes i Radio VLR 
Horsens, nævnes i Inside News og speak i hallen kr. 6.000.

Du har også mulighed for at foretage individuelle tiltag til 
kampen i samarbejde med HIC Basket.



KONTAKT 
FOR MERE INFORMATION OM MULIGHEDER SOM SPONSOR OG
SAMARBEJDSPARTNER, KONTAKT VENLIGST:

FORMAND
LENNART JENSEN
HICBASKET@GMAIL.COM
TLF 2324 2304

SPORTSLIG ANSVARLIG
DENNIS NEDERGAARD
DENNIS.HICBASKET@GMAIL.COM
TLF 6120 6864

SPONSORCHEF
HENRIK PETERSEN
HENRIK.HICBASKET@GMAIL.COM
TLF 6068 0628

INTERN KOORDINATOR
MLADEN SIMANIC
MLADEN.HICBASKET@GMAIL.COM
TLF 2682 6329

SALGSKONSULENT
KENNETH KRISTIANSEN
KENNETH.HICBASKET@GMAIL.COM
TLF 3143 2590

Alle priser i dette materiale er eksklusiv moms.
Alle ydelser strækker sig til og med pokalfinale, slutspil og finaler.

WWW.HICBASKET.DK


