BLIV SPONSOR
HOS SISU/MBK

DANMARKS STØRSTE BORDTENNISKLUB
MED CA. 350 MEDLEMMER

STÆRK
EKSPONERING
PÅ SPILLETRØJER,
WEBSITE M.M.

SISU
Bordtennis i

MBK
Aarhus centrum

OM KLUBBEN
SISU/MBK

SISU/MBK

Bordtennisklubben Sisu/MBK er en
sammenslutning af Sisu 70 og MBK
Frydenlund og blev dannet 19. august
1980. Sisu 70 blev stiftet, fordi der
på det tidspunkt var et udækket behov
for at kunne spille bordtennis i en klub,
hvor det primære var bordtennis. Der var
ikke ret mange ”rene” bordtennisklubber
og slet ikke i Aarhus midtby.

BORDTENNIS SOM
HJERTESAG
Ungdomsformand Jesper ”Stef” Steffensen har været bordtennistræner i 30
år og har i perioden gennemført flere
træneruddannelser fra Bordtennis Danmark og DGI samt løbende deltaget på
forskellige kurser for at holde sig opdateret. Før Stef kom til Sisu/MBK, havde
han primært trænet dygtige ungdomsspillere. Efter han kom til klubben, har
han nærmest været ” hele vejet rundt”
fra elitrupper til begyndere for både
voksne , børn og veteraner.

”Som træner er jeg meget nysgerrig
af natur og søger derfor hele tiden ny
viden og inspiration - både fra andre
trænere, udenlandske bøger og tidsskrifter om bordtennistræning, andre
sportsgrene mm.”
Stef udtaler følgende om ungdomstræningen: ”Vi ønsker at udvikle et godt
træningsmiljø for både drenge og piger
- i forskellige aldre/niveauer - bygget på
kerneværdierne - relationer, udvikling
og sjov (RUS)”
Vi ønsker at blive bedre til fastholdelse
af vores ”øvede” 13-17 årige - dette kan
tilføre ”ungt blod” til vores store velfungerende seniorafdeling, men også for at
finde nye trænere og ledere til ungdomsafdelingen/klubben.
I ungdomsafdelingen er det vigtigt for
os at få arrangeret klubture med overnatning (både i og uden for DK), sociale
arrangementer såsom hyggeaften i
klubben og/eller bowling, biograftur
mv.
Sisu/MBK er en klub med fokus på sociale værdier - fællesskab, inklusion og
hygge - hvilket også er baggrunden for,
at vi er vokset til DK’s største klub.

HVORFOR
SPONSOR?
VORE SPONSORER
GØR EN FORSKEL
Sisu/MBK er Danmarks største bordtennisklub placeret i Aarhus midtby
med ca. 350 medlemmer. Her samles
klubbens medlemmer omkring verdens
”hurtigste sport” på tværs af alder, køn
og niveau. Men der er meget mere på
spil end blot selve bordtennisspillet.
Fællesskab, sammenhold og udvikling
af sociale relationer blandt klubbens
medlemmer er værdier, som klubben
vægter højt. Vi forventer, at alle bidrager til det positive fællesskab. Et Sisu/
MBK-medlem byder nye medlemmer,
gæster og modstandere velkommen i
klubben.
Sisu/MBK tilbyder bordtennis og et
træningsfællesskab for børn, voksne,
personer med handicap og 60+ spillere.
Vi ønsker at udvikle klubben og klubbens

Den markedsføringsmæssige værdi er
fradragsberettiget.
Alle anførte beløb
er inkl. moms.

medlemmer såvel sportsligt som socialt,
hvorfor der er plads til bordtennis på
både elite- og breddeniveau. Vi har en
loyal og god ledelse, klart definerede
værdier samt et tæt samarbejde med de
omkringliggende skoler ift. rekruttering
af ungdomsspillere. Pt. har klubben ca.
100 ungdomsspillere.
Sisu/MBK er repræsenteret i den bedste
række for damer samt 1, 2. og 3. division
for herrer, og der er altid stor opbakning
på tilskuerpladserne til klubbens hjemmebanekampe. Sisu/MBK har livestream
på mange kampe – som bliver delt
så hele verden kan følge med. Vi har
en velfungerende hjemmeside og en
infoscreen i klubben, som bliver besøgt
af mange.
Sisu/MBK er den eneste klub i Danmark,
som har tilbud til alle medlemmer om at
få kvalificeret træning under ledelse af
gode trænere.

Sisu/MBK arrangerer klubmesterskaber for alle klubbens medlemmer; fx kan en
ungdomsspiller på 7 år møde en spiller på 70 år. Vi arrangerer også et af Danmarks
største bordtennisstævner, da vi har en masse skønne frivillige i klubben.
Sisu/MBK giver adgang til et kæmpe netværk af potentielle kunder – da vi snakker
meget sammen og klubben er et samlingspunkt for mange.
Som sponsor i Sisu/MBK bidrager du til, at de frivillige ildsjæle fortsat kan igangsætte aktiviteter, rekruttere flere børn og voksne samt generel udvikling af klubben.
Vi gør en dyd ud af at fremhæve vores sponsorer ved at synliggøre netop din virksomhed ifm. stævner samt på vores infoscreen og hjemmeside.

MISSION

Sisu/MBK’ formål er at tilbyde et idrætsfællesskab til børn, unge, personer med
handicap og 60 +, der omfavner alle på tværs af køn og alder.
Sisu/MBK’s formål er at give mulighed for at dyrke idræt i Aarhus midtby og at sikre
optimale idrætsfaciliteter.

VISION

Vores vision er at skabe rammerne om
et klubmiljø baseret på fællesskab,
sportslig og personlig udvikling samt
et rum med plads til alle uanset niveau,
alder, køn og baggrund. Vi vil være et
attraktivt samlingssted for både eliteog breddespillere.

indsluses i seniortruppen og får skabt nye
relationelle bånd.

Det er vigtigt for os at have faciliteter med
plads til udfoldelse, hvor vi kan tilbyde
vores medlemmer mere træning og tiltrække samt fastholde medlemmer. Vi har
et mål om at have 20 faste borde stående
Vi arbejder hele tiden på at optimere
i klubben, da vi er i vækst og med mange
trænings- og holdtilbud til alle klubbens ungdomsspillere på venteliste.
medlemmer, så de føler sig inddraget, set
og hørt.
I vores ungdomsafdeling ønsker vi at
skabe en god overgang og relation
mellem træningstrupperne, således de
oplever sammenhold på tværs. Vi skal
prioritere en god og tryg overgang fra
ungdom til senior, hvor ungdomsspillere langsomt

VÆRDIER

1) Plads til alle

• Vi accepterer hinanden og gør plads til alle
• Vi har respekt for det mangfoldige fællesskab

2) Imødekommende og hjælpsomme
• Vi interesserer os for hinanden på tværs af niveau, alder og køn
• Vi står altid klar med en hjælpende hånd overfor klubben
• Vi hjælper til, hvis klubkammerater har brug for det

3) Respekt
• Vi har respekt for hinanden uanset baggrund og faglighed
• Vi har respekt for klubbens aktiver

4) Fair Play
• Vi respekterer alle involverede parter
• Vi forstår og følger altid spillets regler

SPONSOR
PAKKER:
GULD SØLV
CITY KLUB
SISU
Bordtennis i

MBK
Aarhus centrum

GULDSPONSORAT

Her har du mulighed for massiv markedsføring på alle klubbens
platforme og vil blive repræsenteret på forsiden af spilletrøjerne for
klubbens 350 medlemmer.

GULDPAKKEN:
• Firmalogo på maven af klubbens spilletrøjer i en 3 årig periode
• Helsides annonce til DK’s største bordtennisstævne
• Adgang til kæmpe klubfællesskabs netværk (350 medlemmer)
• Firmalogo på sisu-mbk.dk med link til egen hjemmeside
• Firmalogo på infoscreen i klulokalet (mange besøgende)
• Firmaeksponering i forbindelse med arrangementer
• Midtbyens største sportsklub (Idrætsmulighed i Aarhus C)
• Mange dedikerede trænere og ungdomstrænere
• Støtte diversitet og mangfoldighed i et stærkt fællesskab
• Støtte et stærkt ungdomsmiljø med ca. 100 unge
• Støtte stævner for unge medlemmer med begrænset økonomi
• Støtte udvikling af klubben og bedre faciliteter

Pris: 75.000

kr. pr. år

SØLVSPONSORAT

Mulighed for en kæmpe markedsføring på alle klubbens platforme
og vil blive repræsenteret på ryggen af spilletrøjerne for klubbens
350 medlemmer. Tilskuere ser ofte ryggen i en bordtenniskamp.

SØLVPAKKEN:
• Firmalogo på ryggen af klubbens spilletrøjer i en 3 årig periode
• Helsides annonce til DK’s største bordtennisstævne
• Adgang til kæmpe klubfællesskabs netværk (350 medlemmer)
• Firmalogo på sisu-mbk.dk med link til egen hjemmeside
• Firmalogo på infoscreen i klulokalet (mange besøgende)
• Firmaeksponering i forbindelse med arrangementer
• Midtbyens største sportsklub (Idrætsmulighed i Aarhus C)
• Mange dedikerede trænere og ungdomstrænere
• Støtte diversitet og mangfoldighed i et stærkt fællesskab
• Støtte et stærkt ungdomsmiljø med ca. 100 unge
• Støtte stævner for unge medlemmer med begrænset økonomi
• Støtte udvikling af klubben og bedre faciliteter

Pris: 40.000

kr. pr. år

CITYSPONSORAT

For dig der gerne vil støtte, at der er en god idrætsmulighed i Aarhus
C. Mange flytter til byen og har brug for at være en del af et stærkt
fællesskab. Støtte diversitet og mangfoldighed.

CITYPAKKEN:
• Annonce til DK’s største bordtennisstævne i stævneprogram
• Adgang til kæmpe klubfællesskabs netværk (350 medlemmer)
• Firmalogo på sisu-mbk.dk med link til egen hjemmeside
• Firmalogo på infoscreen i klulokalet (mange besøgende)
• Midtbyens største sportsklub (Idrætsmulighed i Aarhus C)
• Mange dedikerede trænere og ungdomstrænere
• Støtte diversitet og mangfoldighed i et stærkt fællesskab
• Støtte et stærkt ungdomsmiljø med ca. 100 unge
• Støtte stævner for unge medlemmer med begrænset økonomi
• Støtte udvikling af klubben og bedre faciliteter

Pris: 10.000

kr. pr. år

KLUBSPONSORAT

For dig der gerne vil støtte udviklingen i en stærk klub i Aarhus C.
Vi har et stærkt brand og her kan både private og firmaer være med.

KLUBPAKKEN:
• Reklame til DK’s største bordtennisstævne i stævneprogram
• Adgang til kæmpe klubfællesskabs netværk (350 medlemmer)
• Firmalogo på sisu-mbk.dk med link til egen hjemmeside
• Midtbyens største sportsklub (Idrætsmulighed i Aarhus C)
• Mange dedikerede trænere og ungdomstrænere
• Støtte diversitet og mangfoldighed i et stærkt fællesskab
• Støtte et stærkt ungdomsmiljø med ca. 100 unge
• Støtte stævner for unge medlemmer med begrænset økonomi
• Støtte udvikling af klubben og bedre faciliteter

Pris: 5.000

kr. pr. år

SPONSORAFTALE MED SISU/MBK
Firma:
Kontaktperson:
Adresse:
Tlf.:

E-mail:

Hjemmeside:

Vi tegner følgende sponsorat:
GULDSPONSORAT 75.000 kr. pr. år
Evt. bemærkninger:

SØLVSPONSORAT 40.000 kr. pr. år
Evt. bemærkninger:

CITYSPONSORAT 10.000 kr. pr. år
Evt. bemærkninger:

KLUBSPONSORAT 5.000 kr. pr. år
Evt. bemærkninger:

Underskrift firma/virksomhed

Underskrift Sisu/MBK

HOLDSPONSORAT
Der kan også aftales et
holdsponsorat
med mulighed for
firmalogo på shorts,
ærmer mv.
på alle vores
senior divisionshold.
Kontakt os og hør nærmere
om mulighederne.

SISU
Bordtennis i

MBK
Aarhus centrum

Som SISU/MBK partner
er du med til at gøre
en forskel for
sporten i Aarhus!

Kontaktoplysninger
E-mail: elite@sisu-mbk.dk
Sponsoransvarlig: Casper Staal, tlf.: 3065 1563

