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Sport Event Danmarks Eventuddannelse 

Mads Strib Sørensen, Sponsorchef, Sydbank

Sponsering – set fra et sponsorperspektiv

ROI…

Effektmåling…

Hospitality…

Medieværdier…

TV‐tid…

Eksponering…

Pakkeløsninger…
Netværk…

Aktivering…
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Agenda
¨

Introduktion

Sydbank og sponsorater

Et godt partnerskab set fra sponsors side - hvilken værdi tilfører dit produkt? 
• Øvelse 1

Aktivering af sponsorater
• Øvelse 2

Udbytte af stærke partnerskaber og aktivering
• Øvelse 3

Spørgsmål
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Introduktion

• Mads Strib Sørensen

• Sponsorchef & Souschef i Sydbank

• Cand. Merc. i Sport & Event Management

• Tidligere Sport Event Denmark og Sport Århus 

Events

Hvem er Sydbank?

• 9 danske områder + 1 tysk

• Ca. 60 filialer, heraf 3 i Tyskland

• Ca. 2.000 medarbejdere

• Ca. 475.000 kunder

• Ca. 130.000 aktionærer
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Sydbanks sponsorstrategi
Bankens politik i hovedtræk:
• Både B2B (regionale) og B2C (lokale) sponsorater
• Altid aktivering, medarbejderinvolvering og ”noget for 

noget”

Over 400 lokale, ca. 45 større regionale og et par 
landsdækkende sponsorater
• Lokal forankring/relationer og goodwill sammen med den 

lokale synlighed
• Understøttes af Sydbanks Fonde

Større sponsorater inkluderer eksempelvis:
• Dansk Ride Forbund 
• Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler
• KIF Kolding København
• SønderjyskE (fodbold, ishockey, dame- og herrehåndbold)
• AGF, FCM, FCK, OB, Næstved Boldklub, EFB, AaB m.v.
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Sydbanks Fonde
… støtter almennyttige og kulturelle formål

• I 2015 blev der uddelt over 6,5 mio. kr. 
gennem Sydbank Sønderjylland og Sydbank 
Fonden til et stort antal af almene og 
kulturelle godtgørende formål

• Herunder kunne fx 63 
uddannelsesinstitutioner uddele rejselegat fra 
Sydbank Fonden

• Sydbank støtter fx op om Aarhus som 
europæisk kulturhovedstad i 2017

• Sydbanks Fonde har i 2016 bl.a. uddelt 
midler til: Team Rynkeby Østjylland, Randers 
Regnskov, Hobro Svømmeklub, Århus 
Musikskole, Danske Hospitalsklove….   
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Aktiv involvering

Fra reklameskilt til aktiv involvering

• Modsat tidligere så har vi fået langt større fokus på, at fordele vores støttemidler 
bedre ud over hele vores markedsområde

• Samtidig har vi flyttet os fra det traditionelle reklameskilt til et stort fokus på at få 
mest muligt ud af vores sponsorater via aktivering - og efterfølgende effektmåling 
på vores større sponsorater

• Nøgleordet for dette er medarbejderinvolvering, da det er den enkelte medarbejder, 
som er med til at gøre forskellen lokalt for om sponsoratet bliver en succes eller ej
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Etablering af gode udbytterige partnerskaber i Sydbank 
– en checkliste
1. Type af partnerskab? (B2C vs. B2B)

2. Passer partnerskabet ind i Sydbanks sponsorstrategi?

3. Er der et godt værdimatch mellem klub/forening/sportsgren og Sydbank? 

4. Er der en god personlig dialog med udbyder?

5. Er der tilstrækkelig mulighed for aktiv medarbejderinvolvering, og vil interessen være der 

blandt medarbejdere?

6. Hvordan er aktiverings- og hospitalitymuligheder? (afhænger af typen af partnerskab)

7. Hvordan er målgruppen, som partnerskabet sætter os i kontakt med? 

8. Kan vi skabe nye kunder/relationer på det?

9. Hvilken synlighed/eksponering skaber sponsoratet?

10.Hvordan er pris kontra indhold?
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Hvilken værdi tilfører dit produkt? 

Scorecard: Sponsorat 1

Sponsorat 1
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Etablering af et partnerskab – forventninger til udbyder

Step 1: Drop masse mail-henvendelserne. Vær personlig og specifik

Step 2: Sæt dig ind i virksomhedens strategi og mål med partnerskaber 

Step 3: Forsøg at komme med et oplæg til hvordan partnerskabet kan skabe værdi 
for begge parter (udover reklameværdien!)

Step 4: Etablér en personlig kontakt og værn om den gode relation

Step 5: Husk den gode timing OG hav tålmodighed!
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Øvelse i 2-3 grupper 

Tag udgangspunkt i et af jeres egne forbund eller events. 

• Udvælg 5 virksomheder, som I mener, ville være oplagte samarbejdspartnere for 
netop dette forbund eller event (må ikke være nuværende sponsorer).

• Lav derefter en strategi for følgende på 1-2 af virksomhederne:
• Hvem i virksomheden vil I kontakte med en henvendelse?
• Hvornår vil I gøre det?
• Hvordan vil I gøre det?
• Hvilke styrker ved jeres produkt vil I fremhæve, som sponsor vil være 

interesserede i?

Workshop 
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Når du så er kommet ind i varmen…
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Sydbank og sponsoraktivering

Cases
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Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler
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Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler
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Dansk Ride Forbund
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Sydbank SommerCamp 2016
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Masser af god inspiration at hente
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Øvelse i 2-3 grupper 

I har nu været så heldige at lande en stor sponsoraftale med den ene af de 
virksomheder, som vi tidligere har arbejdet med.

• Prøv at komme med 2-3 bud på aktivering af deres jeres nye sponsors sponsorat. 

I kan med fordel tage udgangspunkt i følgende hjælpespørgsmål:
• Hvilken værdi skaber aktiveringen for virksomheden?
• Hvilket problem løser aktiveringen for jer?
• Hvem skal administrere det praktiske?
• Hvad vil det koste?
• Hvornår og hvordan skal det udføres?

Workshop 
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Aktive partnerskaber skaber resultater

Effekt af sponsoraktivering
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Udbytte af sponsoraktivering

Kilde: SponsorTrends 2015
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Udbytte af sponsoraktivering
… Sydbank SommerCamp

Nøgletal
• 461 konkurrencedeltagere
• 91.591 stemmer
• 57.023 unikke besøg på website
• Gns. besøgstid 3:08 min

16,4 mio impressions

370.778 impressions
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Hovedsponsorat af Dansk Ride Forbund 
… ændringer i kendskab og opfattelse

Der er en klar sammenhæng mellem det at være engageret, synlig og aktiv gennem Sydbank 
SommerCamp og opfattelsen af vores brand i målgruppen. 

Parameter 2015 2016
Kendskab til Sydbank som sponsor 
(uhjulpet)

17 % kan nævne Sydbank (uden 
valgmuligheder)

29 % kan nævne Sydbank (uden 
valgmuligheder)

Kendskab til Sydbank som sponsor (hjulpet) 49 % kan udpege Sydbank (blandt   
tilfældige virksomheder)

71 % kan nævne Sydbank (blandt  
tilfældige virksomheder)

Ændring i opfattelse af Sydbank (seneste år) Mere positiv opfattelse hos 50 % Mere positiv opfattelse hos 53 %

Synlighed seneste år Score 2,9 (på skala 1-5) Score 3,3 (på skala 1-5)

Hvem, der har gjort noget ekstra for Dansk 
Ride Forbund og dets medlemmer (uhjulpet)

12 % udpeger Sydbank 20 % udpeger Sydbank 

Hørt om Sydbank SommerCamp 61 % har hørt om tiltaget 86 % har hørt om tiltaget

Holdning til Sydbank SommerCamp 75 % synes godt eller rigtigt godt om    
tiltaget

78 % synes godt eller rigtigt godt om 
tiltaget
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Øvrige tilbagemeldinger
… et lille udpluk af de gode historier
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Hovedsponsorat af Dansk Ride Forbund 
… samlet udbytte, når alt er regnet sammen

ROI på flere 
gange den 
samlede 

investering
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Udbytte af sponsoraktivering
… StøtMinKlub

Nøgletal
• 121 konkurrencedeltagere
• 18.750 stemmer
• 25.000 unikke besøg på website
• Gns. besøgstid 1:53 min

3,1 mio impressions
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Hovedsponsorat af Dansk Håndbold Forbund
… ændringer i kendskab og opfattelse

Parameter 2015 2016
Kendskab til Sydbank som sponsor 
(uhjulpet)

25 % kan nævne Sydbank (uden 
valgmuligheder)

62 % kan nævne Sydbank (uden 
valgmuligheder)

Kendskab til Sydbank som sponsor (hjulpet) 62 % kan udpege Sydbank (blandt 12 
tilfældige virksomheder)

77 % kan nævne Sydbank (blandt 12 
tilfældige virksomheder)

Ændring i opfattelse af Sydbank (seneste år) Mere positiv opfattelse hos 29 % Mere positiv opfattelse hos 14 %

Synlighed seneste år 73 % vurderer at Sydbank er synlige 59 % vurderer at Sydbank er synlige

Hvem, der har gjort noget ekstra for 
Håndboldskolerne (hjulpet)

59 % udpeger Sydbank 24 % udpeger Sydbank 

Hørt om #StøtMinKlub - 42 % har hørt om tiltaget

Holdning til #StøtMinKlub - 93 % synes godt om tiltaget

NY

NY

Sæt klare mål sammen med sponsor og følg effekten nøje, så man har mulighed for at 
optimere fremadrettet.
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Udbytte af sponsoraktivering
… sammenligning af de to hovedsponsorer af DHF´s Håndboldskoler i 2015
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aktiverende hovedsponsor)

Kilde: Partneranalyse DHF og Sydbank 2015
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Hovedsponsorat af Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler
… samlet udbytte, når alt er regnet sammen

ROI på flere 
gange den 
samlede 

investering
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Øvelse i 2-3 grupper 

Jeres nye hovedsponsor har nu haft sit sponsorat i ét års tid, og de virker rigtig glade, 
men også lidt i tvivl, om de nu får nok ud af det. 

• Hvordan vil I overbevise dem om at deres sponsorat giver et stort nok udbytte?

Hint: der er intet, der kan dræbe en diskussion som fakta… 

Workshop 
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Spørgsmål?


