
KØRESTOLSRUGBY
2019 IWRF WHEELCHAIR RUGBY 
European Championship, Vejle 7-11 august



WHY THIS?
Danmarks unge, fremadstormende landshold i 
kørestolsrugby arbejder benhårdt på at indtage 
førerpositionen i europæisk kørestolsrugby, og senest 
ved VM i august viste holdet, at de er på rette vej. 
Med ansættelsen af den amerikanske landstræner 
Jason Regier for godt to år siden er ambitionsniveauet 
tårnhøjt, og værtskabet for EM er en del af en ambitiøs 
strategi, der skal være med til at kvalificere holdet til 
de Paralympiske Lege for første gang i historien. Helt 
konkret kræver det en finaleplads ved EM i 2019.
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INTERNATIONAL MEDIEDÆKNING 
• Stream af alle kampe med trekameraproduktion med 

highlights og replay.
• Forventet medieinteresse fra Sverige, Storbritannien 

og Frankrig, der er Danmarks største konkurrenter.
• Samarbejde med IWRF, IPC og Around the Rings om 

generel international eksponering før, under og 
efter eventen.
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NATIONAL MEDIEDÆKNING 
• Medieguide, der sendes til udvalgte redaktioner og  

udleveres til pressen
• Daglig leverance af resultater og citater til Ritzau.
• Gratis levering af billeder og videoklip i høj kvalitet til 

medier.
• Tæt samarbejde med bl.a. DR Sporten samt regionale 

og lokale medier.
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GAMEBALL (UDSOLGT)
LOGO-PRINT PÅ DEN OFFICIELLE EM-KAMPBOLD
 

Aktivering:
• Efter hver kamp udleveres en bold til kampens spiller
• De resterende 30 bolde uddeles til de fem danske 

klubber efter EM 

 

Pris: 15.000 kr.





FIELD OF PLAY
LOGOPRINT I MIDTERCIRKEL
 
Hvis jeres virksomhed har et internationalt sigte, vil 
midtercirklen være et godt sted at opnå synlighed. Dette 
skyldes ikke mindst, at alle kampe bliver livestreamet, 
og kameraerne kommer således ofte til at fange 
midtercirklen. Derudover vil det også give rigtig god 
synlighed i forhold til tilskuere og deltagere.

Pris: 20.000 kr.
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FIELD OF PLAY
LOGOPRINT PÅ YDRE STREGER
 
Yderstregerne skaber hele rammen for kampen og jeres 
firma bliver dermed rammen for spillet i fysisk forstand, 
men således også i overført betydning. Vær firmaet som 
er rammen om spillet.

Pris: 25.000 kr.
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FIELD OF PLAY
LOGOPRINT I MÅLFELTER
 
Der bliver scoret omkring 100 mål i en 
kørestolsrugbykamp, så holdene opholder sig således 
rigtig meget i og omkring målfelterne. 

Pris: 20.000 kr.
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TØJPAKKER
LOGOPRINT PÅ TØJ TIL OFFICIALS VED DOMMERBORDET
 
Personerne ved dommerbordet har det bedste udstyr til 
spillet, og de er dermed også meget synlige rent visuelt, 
når spillet er i gang. 

Pris: 12.500 kr.
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TØJPAKKER
LOGOPRINT PÅ T-SHIRTS TIL FRIVILLIGE
 
Vi ønsker at give de frivillige nogle flotte T-shirts, som 
de også ønsker at bruge bagefter. Ved at sponsorere 
deres tøj støtter I således ikke kun spillet på banen men 
også frivilligheden i det hele taget. Frivillige, som EM i 
kørestolsrugby er fuldstændig afhængige af!

Pris: 7.500 kr.
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UDSMYKNING AF HOTEL INDVENDIGT
 

Hvis I ønsker, at deltagerne skal huske jeres virksomhed, 
så har I mulighed for at få en video afspillet på hotellets 
skærm i lobbyen. Det er en unik placering – lige ved 
siden af restauranten, hvor deltagerne indtager deres tre 
daglige måltider. Derudover får I mulighed for at sætte 
jeres præg på deltagerloungen i kælderen.

Pris: 15.000 kr.
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KLAPPEPØLSER MED SPONSORLOGO
 

Hvis I ønsker at promovere jer overfor tilskuere, er 
klappepølser ideelle. Forskellige handicaporganisationer, 
særlige højskoler og genoptræningssteder bliver alle 
særligt inviteret til EM, så dette er chancen for, at de 
får en god souvenir med hjem med jeres logo. Vi kan 
aftale, hvilke dage de skal udleveres ift. at fange jeres 
målgruppe bedst. Derudover er klappepølserne med til at 
skabe stemning i hallen. 

Pris:
• 100 stk. 10.000 kr. 

inkl. jeres logo og det officielle EM-logo
• 250 stk. 15.000 kr. 

inkl. jeres logo og det officielle EM-logo
• 500 stk. 25.000 kr. 

inkl. jeres logo og det officielle EM-logo 
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DRIKKEDUNK MED SPONSORLOGO
 

Dunkene bliver udleveret til alle deltagere (ca. 140), så 
de kan genopfyldes – en langt mere miljøvenlig løsning 
end engangsflasker. 

Pris: 15.000 kr.  
Inkl. jeres logo og det officielle EM-logo
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The Bio-Bottle is made from 
biodegradable plastic that 
degrades naturally. Composting 
begins in a landfill facility, the 
process takes 1-5 years.





KEYHANGERS MED LOGO
 

I har mulighed for at få jeres logo på de officielle 
keyhangers, som alle deltagere får til deres 
akkrediteringskort og således kommer til at gå rundt 
med under hele turneringen. Keyhangers kan sagtens 
være et samleobjekt for deltagere, men vi får produceret 
500 stk. i alt, så der også er 300 stk. til udvalgte 
tilskuere.

Pris: 15.000 kr. 
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BACKDROPS OG MIXED ZONE
 

Ved engagement for mere end 10.000 kr. (eksklusiv 
stand) tildeles samarbejdspartner en plads på backdrops 
i mixedzone.
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STAND UNDER EVENTEN
 

Ved engagement i eventet for mere end 20.000 kr. så 
tilbyder eventet en stand uden ekstra beregning. 

Er man ikke sponsor, så koster en stand under eventen 
15.000 kr.
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Main Sponsors

KONTAKT INFO
Torben Hahn Nygaard

E-mail: thn@parasport.dk
Mobil: 24 91 44 85


