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SPONSORATER
- CON AMORE, LOYALITET ELLER TAKTISK MARKEDSFØRING?

MEDIERNES INDFLYDELSE

HVAD KAN ET SPONSORAT TRADITIONELT?
Kendskab

Overvejelse

Kunder

Loyalitet

TV Reklamer
Radio
Print
Outdoor
Sponsor/event
Internet
Promotion
Direct mail

Svag påvirkning

Salgsstyrke

Stor påvirkning
Source: Carlsberg – Mckinsey – Marketing spending effectiveness

Sponsering er et stærkt medie, når der skal skabes loyalitet

SPONSORER OPNÅR MERSALG OG
KUNDELOYALITET

HVAD KAN ET SPONSORAT TRADITIONELT?
KENDSKAB

KENDSKAB

OVERVEJELSE

OVERVEJELSE

KUNDE

KUNDE

LOYAL KUNDE

LOYAL KUNDE

LOYALITETSTRAGT

Gennemsnitligt har en sponsor et mersalg på 56% til ”fansegmentet“

FLERE KUNDER OG
- FLERE LOYALE KUNDER

PRESSET MARKED AT SKAFFE SPONSORER I
•

Målgruppen er ikke blevet væsentlig mere uinteresseret i sponsorerne

•

Virksomhederne er ikke blevet væsentlig mere uinteresseret i målgruppen og ydelserne
omkring golf

•

Men, præmissen er ændret

PRESSET MARKED AT SKAFFE SPONSORER I

INVESTERING I LOYALITET BLIVER MANGE GANGE
OVERSKYGGET AF FOKUS PÅ DET KORTSIGTEDE SALG

VIRKSOMHEDENS FORVENTEDE UDBYTTE AF ET EVT. SPONSORAT

Con amore

Loyalitet

Taktisk salg

INVESTERING I LOYALITET BLIVER MANGE GANGE
OVERSKYGGET AF FOKUS PÅ DET KORTSIGTEDE SALG

VIRKSOMHEDENS FORVENTEDE UDBYTTE AF ET EVT. SPONSORAT – I DAG

Con amore

Loyalitet

Taktisk salg

SPONSORATER VS. PARTNERSKABER
- 73% af sponsorerne bruger meget lidt, eller slet ingen, penge på eﬀektmåling af sponsoratet

VIRKSOMHEDENS FORVENTEDE UDBYTTE AF ET EVT. SPONSORAT – I DAG

Con amore

Loyalitet

Taktisk salg

SPONSORATER VS. PARTNERSKABER
VÆRDI

(Strategisk)
Partnerskab
Hospitailty

Eksponering
Con
amore
GENSIDIG INVOLVERING

ROI, KPI
- & AKTIVERING AF SPONSORATER

RETURN ON INVESTMENT (ROI)
•

Øget fokus på de kortsigtede resultater stiller krav til at klubben kan dokumentere værdien
af et sponsorat

•

Men fokus på taktisk salg åbner op for nye aftaleformer, hvor f.eks. performance aftaler
minimerer økonomisk risiko hos sponsor, og samtidig øger økonomisk potentiale for
klubben

•

Indgåelse af performance aftaler definerer klart, hvad investeringen er værd for sponsor, og
gør det simpelt at prissætte, hvilken merværdi der bør tilfalde klubben i tilfælde af, at
sponsoratet er mere succesfuldt end ventet

•

Sponsorater med integreret performance afregning, styrker samarbejdet og øger
motivationen om at nå fælles målsætninger

•

Sørg altid for et grundfee i aftalen, så klubben minimerer den økonomiske risiko

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
•

KPI’er bør fastlægges mellem klub og sponsor og definerer, hvilke ydelser et samarbejde
skal måles på:
•
•
•
•
•

Kendskab, image etc.
Antal besøgende til et arrangement
Antal besøg til butik (eller website)
Antal leads
Antal salg

•

Anvendelse af KPI’er er en ”seriøs” tilgang til at kunne dokumentere og evaluere
sponsoratets succes

•

Ved fastlæggelse af KPI’er sørg altid for, at det gøres simpelt således, at det er enkelt at
skabe datagrundlaget der skal vise eﬀekten

AKTIVERING AF SPONSORATER
”Nøglen til et succesfuldt sponsorat er aktivering! Det handler ikke kun om hvilket sponsorat du har …
- det handler mere om, hvad du gør med dit sponsorat!”
SponsorPeople

•

Aktivering af et sponsorat kræver økonomiske ressourcer, ud over sponsoratets pris – ofte
faktor 2 – 3! Undgå at dette kommer som en overraskelse, men tag dialogen herom tidligt i
processen. Ellers bliver det blot en dårlig undskyldning, når den ønskede eﬀekt udebliver…

•

Aktivering har tæt tilknytning KPI, da disse bør opsættes til eﬀektmåling af de aktiviteter,
der indgår i en sponsoraftales leverancer

ORGANISERING AF KLUBBENS SPONSORARBEJDE

ORGANISERING AF SPONSORARBEJDET
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Sekretær
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Ansat

Ansat
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service
Blad
udvalg

Sponsor
udvalg

Forretning

Pro

Ansat

HVEM GØR HVAD?
•

Bliv enige internt i klubben – sekretariat, bestyrelse, udvalg og klubber i klubben – om
hvem der har hvilken rolle i forhold til sponsorarbejdet. Få evt. nedfældet en
forretningsgang

•

Forretningsfører/manager bør altid være med i sponsorudvalget. Det er oftest hende/ham,
der skal sørge for, at det praktiske i forhold til levering fungerer. Og det er ham, der oftest
møder de J/L kunder

•

Afstem forventningerne til indsats og resultat:
• Hvad er budgettet? – Og hvilke ressourcer forestiller man sig, der skal til for at nå det?
• Opstil delmål for at nå budgetterne. Det giver bestyrelsen mulighed for at følge med
• En manager der har indskrevet sponsorarbejde som arbejdsområde i sin kontrakt, kan
man stille andre krav til end et frivilligt udvalgs- eller bestyrelsesmedlem
• Husk at sponsorgenerering tager tid

Fase 2
Planlægning af aktiviteter og
initiativer for resten af
sæsonen

Fase 1
Virksomheder kontaktes
forud for
budgetlægning og der
udarbejdes kontrakter

Fase 5
Gentegning, evaluering
og status

Fase 3
Gennemførelse af de
indgåede aftaler og
aktivering

Fase 4
Eﬀekt og
tilfredshedsmålinger

ET GODT SPONSORMATCH

ET GODT SPONSORMATCH
•

Et godt sponsormatch er når både klubben og sponsor føler, at de får noget ud af det!

•

Det er klubbens opgave at bevise, at samarbejdet vil være et godt match:
• Kend din klub – og vær tro mod den. Vær bevidst om klubbens positionering, og øv
dig i at sætte ord på ”hvad I er for nogen”

HVEM ER I..?

ET GODT SPONSORMATCH
•

Et godt sponsormatch er når både klubben og sponsor føler, at de får noget ud af det!

•

Det er klubbens opgave at bevise, at samarbejdet vil være et godt match:
• Kend din klub – og vær tro mod den. Vær bevidst om klubbens positionering, og øv
dig i at sætte ord på ”hvad I er for nogen”
• Kend dine medlemmer og hav altid en opdateret base på dem. Det er adgangen til
dem, du sælger

GOLFSPILLERNE
Moderne-Individorienteret
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Husstandsindtægt 800.000 kr. (indeks 212)
Husejere (indeks 131)
Selvstændige erhvervsdrivende (indeks 210)
Bil/firmabil (indeks 298)
Videregående uddannelse (indeks 130)
Karriereorienteret
Elsker sport
Egen lykkes smed
Storforbrugere af ny teknologi
Rejser meget
Knaphed på tid

ET GODT SPONSORMATCH
•

Et godt sponsormatch er når både klubben og sponsor føler, at de får noget ud af det!
• Relevans og sund fornuft for begge parter

•

Det er klubbens opgave at bevise, at samarbejdet vil være et godt match:
• Kend din klub – og vær tro mod den. Vær bevidst om klubbens positionering, og øv
dig i at sætte ord på ”hvad I er for nogen”
• Kend dine medlemmer og hav altid en opdateret base på dem. – Det er adgangen til
dem, du sælger
• Gør dit forarbejde grundigt og sæt dig ind i den potentielle sponsors værdier og
forretning – er der harmoni mellem klubben og sponsor?

HVEM ER I..? – OG HVEM ER KUNDEN..?

ET GODT SPONSORMATCH
•

Et godt sponsormatch er når både klubben og sponsor føler, at de får noget ud af det!

•

Det er klubbens opgave at bevise, at samarbejdet vil være et godt match:
• Kend din klub – og vær tro mod den. Vær bevidst om klubbens positionering, og øv
dig i at sætte ord på ”hvad I er for nogen”
• Kend dine medlemmer og hav altid en opdateret base på dem. – Det er adgangen til
dem, du sælger
• Gør dit forarbejde grundigt og sæt dig ind i den potentielle sponsors værdier og
forretning – er der harmoni mellem klubben og sponsor?
• Gennemtænk hvilke af dine produkter, der passer hvilken type af sponsor

HVAD ER TIL SALG?
Aktiviteter
•
•
•
•
•

Turneringssponsorat
Juniorsponsorat
Elitesponsorat
Klubber i klubben
Golfens Dag

Eksponering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Synlighed på hjemmeside
Nyhedsbrev
Klubblad/Årsskrift
Sponsortavle
Hulsponsorat
Bænke, teesteder, flag, skraldespande etc.
Par-3-banen
Parkeringspladser
Scorekort
Displays/TV
Drivingrange/Træningsområde/Rangebolde

HVAD ER TIL SALG?
Partnerskaber
•
•
•
•
•
•
•

Erhvervsklub
Company Days
Medarbejderarrangementer
Kursus/konference faciliteter
Barteraftaler
Rabataftaler
Cross promotion

Hvad er ikke til salg?
•
•
•

Til gene for klubbens medlemmer
Værdi-clash
Uønskede afhængighedsforhold

ERHVERVSKLUB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Værdien for vores sponsorer stiger ved involvering
Mødes to mandage i foråret og to i efteråret
Mødes kl. 12:00, Sandwich, 18. huller, spisning og oplæg i
plenum
Gennemgående turnering med individuelle og
holdpræmier + 5.000 kr. præmie som slutpræmie
Kan ønske at spille med bestemt person
Kan invitere en gæst eller samarbejdspartner
Mulighed for at præsentere sin virksomhed over for de
andre erhvervsklubdeltagere
Skaber mere forretning og nye kunder
Netværk og samarbejdsrelationer udvides
50 personer i erhvervsklubben, maksimalt 60
Præsentere sin virksomhed, 2 min.
Det koster 3595 kr. at være medlem af erhvervsklubben. Er
du sponsor i golfklubben får du 1000 kr. i rabat på
medlemskabet

EKSEMPLER PÅ LOKALE BARTERAFTALER
•
•
•
•
•
•
•

NCC
Vindues firma
IT virksomhed
Leasing selskab af maskiner
Biograf
Lokalaviser
Revision

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Leverer sten og grus til arbejdet i golfklubben
Vindues polering mod deltagelse i erhvervsklub
Hjemmeside og mobil site leveres for en to årig aftale
Leje af maskine for et beløb svarende til 20.000 kr.
Golfreklame i lokale biograf
Annoncering for 50.000 kr. i de lokale aviser
10 % af første års honorer ved henviste emner

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kasse- og automatfirma
Maskinhandler
Kleinsmedje
Hotel
Råstoﬃrma
Spritfirma
Erhvervsbeklædning
Renovation
Supermarked
Trælast

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Serviceaftaler
Rabat på reservedele og robot græsslåmaskine
Maskine til snefjernelse, bogstaver i stål (navneskil, vej nr. m.v.)
Hotelaftale: salg af hotelpakker inkl. Greenfee.
Levering af materialer og rabat på fremtidige materialer
Hole in one – præmier
Levering af tøj til greenkeepere m.v.
Renovationsaftale m.v.
Rabat på vin og husholdningsapparater
Sponsering af et starterhus

ET GODT SPONSORMATCH
•

Et godt sponsormatch er når både klubben og sponsor føler, at de får noget ud af det!
• Relevans og sund fornuft for begge parter

•

Det er klubbens opgave at bevise, at samarbejdet vil være et godt match:
• Kend din klub – og vær tro mod den. Vær bevidst om klubbens positionering, og øv
dig i at sætte ord på ”hvad I er for nogen”
• Kend dine medlemmer og hav altid en opdateret base på dem. – Det er adgangen til
dem, du sælger
• Gør dit forarbejde grundigt og sæt dig ind i den potentielle sponsors værdier og
forretning – er der harmoni mellem klubben og sponsor?
• Gennemtænk hvilke af dine produkter, der passer hvilken type af sponsor
• Prissætning

PRISSÆTNING
•

Der findes ikke en facitliste på, hvad et sponsorat koster. Det er summen af en række
faktorer:
• Klubbens beliggenhed og øvrige faciliteter
• Antal medlemmer
• Position
• Andre sponsorer
• Eksklusivitet
• Etc., etc.

•

En god vare koster penge. Så sælg ikke jeres tid og pakker for billigt (det gør de succesrige
virksomheder heller ikke…)

•

Færdige pakker - eller ej?

ET GODT SPONSORMATCH
•

Et godt sponsormatch er når både klubben og sponsor føler, at de får noget ud af det!
• Relevans og sund fornuft for begge parter

•

Det er klubbens opgave at bevise, at samarbejdet vil være et godt match:
• Kend din klub – og vær tro mod den. Vær bevidst om klubbens positionering, og øv
dig i at sætte ord på ”hvad I er for nogen”
• Kend dine medlemmer og hav altid en opdateret base på dem. – Det er adgangen til
dem, du sælger
• Gør dit forarbejde grundigt og sæt dig ind i den potentielle sponsors værdier og
forretning – er der harmoni mellem klubben og sponsor?
• Gennemtænk hvilke af dine produkter, der passer hvilken type af sponsor
• Prissætning
• Gør det klart, hvor sponsorater er rigtig stærke og mindre stærke

MEDIERNES INDFLYDELSE

HVAD KAN ET SPONRSORAT TRADITIONELT
Kendskab

Overvejelse

Kunder

Loyalitet

TV Reklamer
Radio
Print
Outdoor
Sponsor/event
Internet
Promotion
Direct mail

Svag påvirkning

Salgsstyrke

Stor påvirkning
Source: Carlsberg – Mckinsey – Marketing spending effectiveness

OVERVEJ HVORDAN SALGSAKTIVITET KAN INTEGRERES I DE PRODUKTER I HAR TIL
RÅDIGHED – ELLER SOM I KAN UDVIKLE …

HVORDAN GRIBES SALGSPROCESSEN AN?

SALGSFOKUS
•

Afsøgning af relevante samarbejdspartnere – hvem kunne vi godt tænke os at knytte til
klubben hvis vi selv kunne vælge?

•

Hvilke brancher må forventes at kunne se et forretningspotentiale i golfsporten og i
klubbens medlemmer i særdeleshed? Det er dem I skal starte med først

•

Hvis ikke der er et oplagt match, så lad være at kontakte virksomheden og gå videre til et
mere oplagt emne

•

Prioriteret liste over 1) lokale 2) regionale og 3) nationale sponsoremner – opdatér og listen
med emner og status på dialog

•

Start lokalt og med den nære forankring – et klubmedlem eller en virksomhed, der kan
have interesse i at benytte sig af muligheden! Oftest vil den lokale virksomhed have størst
mulighed for at udnytte sponsoratet

KLUBBENS MEDLEMMERNE SOM RESSOURCE
Potentielt sponsorsamarbejde i golfklubben

HVAD FORVENTER SPONSOR?
•

En seriøs samarbejdspartner forventer et gennemarbejdet og overskueligt
sponsorprodukt/oplæg

•

Nem adgang til at bruge de indkøbte rettigheder

•

Sponsorpleje – har aldrig været vigtigere!

•

ROI (Return on investment) – tiderne er generelt ikke til direktørsponsorater (selvom et
firmamedlemskab kan have høj prioritet)

OPTIMER CHANCEN FOR SUCCES
•

Salgsprocessen tager længere tid end forventet – start derfor i god tid og spørg ind til
virksomhedens regnskabsår. Sørg for, at I også har taget højde for egne deadlines – f.eks. i
jeres klubblad

•

Invitér virksomheden ud i klubben eller besøg virksomheden og få et godt billede af hvilke
værdier virksomheden arbejder med og hvem dens interessenter er - brug nettet!

•

Lad dem se og mærke varen I sælger – måske der dukker nye muligheder/behov op
undervejs

•

Åbn mulighed for at tilrette sponsorpakken til individuelle sponsorønsker – vær fleksibel og
innovativ/kreativ

OPTIMER CHANCEN FOR SUCCES
•

Lav en konsekvensberegning på aftalen, inden I præsenterer den endeligt for kunden. Vær
sikker på, at bundlinien er god nok … ellers er det ikke besværet værd.

•

Spil med åbne kort – lov ikke mere end klubben kan holde!

•

Lange aftaler er altid at foretrække. En god varighed er 3 år

•

Levér altid det lille ekstra, som gør, at I kan gentegne aftalen, fordi sponsor føler, at de gør
en forskel i klubben og får et godt udbytte af deres investering

EVALUERING AF SAMARBEJDET
•

Inden aftalen udløber, bør I evaluere på samarbejdet; hvad har fungeret godt, og på hvilke
punkter kan det gøres bedre for både klubben og sponsor i fremtiden. Brug KPI’erne

•

Når I tilbyder en evaluering sender klubben et tydeligt signal om, at I værdsætter
samarbejdet og arbejder målrettet på at optimere virksomhedens værdi af dens
investering hos jer (så den ikke fremover lægger sine penge i et andet sted)

•

Såfremt det har fungeret, er der måske basis for at udvide samarbejdet, og husk at det
ALTID er nemmere at sælge mere til en eksisterende kunde end at gå ud og skaﬀe en ny!

GENTEGNING AF SPONSOR AFTALE

SPONSORTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE
•
•
•
•
•
•

Tilfredshed med synlighed
Tilfredshed med udbyttet
Tilfredshed med kommunikation ml. sponsor og klub
Graden af udnyttelse af kontraktens elementer
Vil sponsor gentegne
Vil sponsor anbefale andre at tegne sponsorat i klubben

SPONSORTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE
ANBEFALING

INDGÅELSE AF SPONSORKONTRAKTER

SPONSORAFTALENS FASER
•

FORHANDLINGSFASE

•

AFTALENS UDFORMNING

•

FAKTURERING

FORHANDLINGSFASE
RETSGRUNDLAGET FOR SPONSORAFTALER
• Aftaleloven
• Købeloven
• Markedsføringsloven
• Ophavsretsloven
• Persondataloven
• Almindelige retsgrundsætninger
• Øvrige forhold

ØVRIGE FORHOLD

•
•
•
•
•
•

Overenskomster mellem klub og udlejer af
golfanlæg
Retningslinjerne for udstedelse af DGU-kort
Amatørreglerne
Opsætning af reklameskilt på idrætsanlæg
Børn og unge i markedsføringsmæssig
sammenhæng
Virksomhedens etiske normer og regler

AFTALENS UDFORMNING
NØDVENDIGT INDHOLD

BØR OVERVEJES

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Parterne
Varighed
Byrder & forpligtelser
Rettigheder
Signatur

Eksklusivitet
Fortrolighed
Misligholdelse
Kontaktperson
Tvister

AFTALENS UDFORMNING
HVORDAN SKAL FORPLIGTELSERNE SPECIFIERES?
• Hvad skal leveres (penge eller naturalier)
• Kvalitet og kvantum (relevant ved naturalier)
• Tidspunkt for levering
• Økonomisk værdi for den enkelte aftalte levering

HVORFOR SPECIFICERING ER NØDVENDIG
• Misligholdelse (en part ikke opfylder sin forpligtelse)
• Erstatning
• Fakturering
• Skatte- og momsmæssigt

FAKTURERING
AFGØRELSE FRA SKAT // SKM 2002.363.TSS
•

”Selvom købet af sponsorydelser er reklame, indeholder købet ofte andre ydelsesarter,
som ikke kan betegnes som reklame for sponsor. Sådanne sekundære ydelser skal
individuelt prisfastsættes og fremgå af fakturaen.”

FAKTURERING
EKSEMPEL PÅ MOMSRETLIG KVALIFICERING AF KLUBBENS LEVERANCER TIL SPONSOR
Momsfritaget
• Klubkontingent / medlemskab af klubben
• Greenfee billetter
Momspligt
• Reklame på for eksempel golfbane/klubhus/klubblad
• Company-day indeholdende
• Bespisning
• Præmie

•

Læs mere i SKAT’s pjece om sponsoraftaler:

•

http://www.danskgolfunion.dk/klubledelse-og-drift/raadgivning/jura

•

Alle deltagere modtager standard til sponsoraftale via e-mail efter kurset

SPONSORARBEJDE
AFRUNDING

AFRUNDING
•
•
•
•

Gør produkter salgsorienterede
Produktudvikling
Indarbejd ROI og KPI i partnerskaber
Blev ved med at søge inspiration
• Fra hinanden (og fra DGU)
• Online fra ind- og udland

