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Jens Neustrup Simonsen [jns@aalborgpirates.dk]
16. januar 2015 13:42
Flemming Mostrup Kielgast
Ansøgning om sponsorat fra Aalborg Forsyning - Varme

Kære Flemming Kielgast.
Aalborg var tidligere kendt som en rigtig ishockey by, der har fostret mange dygtige
ishockeyspillere. Det skal vi tilbage til igen. Vi ønsker derfor at fokusere vores sportslige
udvikling i tæt samarbejde med ungdoms- og amatørafdelingen i Foreningen AaB Ishockey, der
med ca. 350 aktive spillere er Danmarks største – og én af de mest aktive. Foreningen AaB
Ishockey blev i 2014 kåret som Årets ishockey klub.
Udviklingen af lokale talenter vil ske under Aalborg Pirates’ talentudviklingsprogram, der bl.a.
bygger på, at der udvises den fornødne tålmodighed for at maksimere den enkelte spillers
potentiale.
Målsætningen med talentudviklingen er, at Aalborg Pirates kan integrere 1-3 egen udviklede
spillere pr. sæson i spillertruppen. I løbet af en 3-5 årig periode vil stammen i spillertruppen
således udgøres af lokale egenudviklede talenter, der i tilgift har den rette kultur med sig fra
ungdoms- og amatørafdelingen.
Fokus på talentudvikling har allerede båret frugt. I indeværende sæson indgår der 10
egenudviklede spillere i spillertruppen, hvoraf flere har repræsenteret Danmark på diverse
ungdomslandshold.
Vi har et tæt og konstruktivt samarbejde med Sønderbro Skolen, hvor vi har 21 elever på
eliteuddannelsen og 10 elever på grunduddannelsen.
Vi ønsker som udgangspunkt ikke at tage noget fra andre. Men vi må også konstatere, at der er
en skævvridning af fordeling af sponsormidler fra de selskaber som Aalborg Kommune ejer helt
eller delvis – og vi har naturligvis som andre hårdt brug for pengene for at drive klubben.
Aalborg Pirates kan både "brande" og markedsføre Aalborg Forsyning, Varme samt dens
budskaber via nogle af vores produkter og tiltag, der løbende sker under ishockeysæsonen. I
den forbindelse vil vi nævne, at håndbold og ishockey er i kontakt med to vidt forskellige
målgrupper.
Vi kan bl.a. tilbyde følgende:
-

Eksponering via is-reklamer, bandereklamer og Aalborg Pirates spillerdragt.

-

Benyttelse af Skybokse til faglige indlæg for Aalborg Forsyning.

-

Hockey- og wellnessevent i forbindelse med faglige indslag for Aalborg Forsyning.

-

Hospitality i form af VIP-arrangementer, VIP-billetter samt almindelige billetter

-

Ny lounge i arenaen kan navngives - Varmeforsyning Lounge eller andet

-

Isarenaen navngives - Varmeforsyning Arena eller andet

-

Navn og budskab på alle Aalborg Pirates-billetter

Navn og budskab på kampagnebilletter til hver hjemmekamp, som rammer ca. 1700
virksomheder i Nordjylland
-

Kampagnebilletter til Aalborg Forsyning, Varmes egen kampagne.

-

Hovedsponsor for Aalborg Pirates

Prisniveauet for ovennævnte kan ligge i niveauet kr. 500.000,- alt afhængig af den samlede
pakke.
Hvis vi skal ramme et niveau på ca. 250.000-300.000 kr. pr. år i en tre årig periode, vil vi
foreslå, at arenanavnet udgår.
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Vi vil glæde os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen/Kind Regards
Jens Neustrup Simonsen
Adm. Direktør
Mobil: +45 40 30 19 01
E-mail: jns@aalborgpirates.dk
cid:75E80158-F6CB-4193BB28-77A849EECFD0

Aalborg Pirates A/S
Gigantium
Willy Brandts Vej 31
DK-9220 Aalborg Øst
www.aalborgpirates.dk
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