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17 000
deltagare

BLI PARTNER TILL

35besökande
000

SVERIGES STÖRSTA
HANDBOLLSTURNERING

BYGG DITT VARUMÄRKE
LÅNGSIKTIGT ELLER
SÄLJ MER IDAG!
OV Beachhandboll spelas i månadsskiftet maj/juni på
stranden Fria Bad i Helsingborg och är Sveriges största
handbollsturnering sett till antalet deltagande lag. Varje år
samlas cirka 1.600 lag, 17.000 deltagare och 35 000
besökare till ett härligt event på stranden. Som partner till
OV Beachhandboll har du massor med möjligheter att nå
en stor och intressant målgrupp – antingen du vill bygga
ditt varumärke eller sälja produkter på plats. Vi har
partnerpaket som passar alla.

B2B ELLER B2C, STOR ELLER LITEN
Turneringen är öppen för klubblag, klasslag, kompislag och
företagslag. Vidare spelas turnering för särskolor och för
personer med funktionsnedsättning.

NÅ DINA KUNDER PÅ PLATS
Är ni verksamma inom B2C-marknadsföring är OV Beachhandboll en unik möjlighet att nå minst 50.000 kunder. Ni får bred
exponering före, under och efter turneringen och möjlighet
att bearbeta kunderna på plats.

BYGG RELATIONER
Om ni verkar inom B2B är OV Beachhandboll en plattform för
olika typer av evenemang för kunder, leverantörer och anställda. Seriösa seminarier, mer lättsamma tävlingar eller helt
enkelt en trevlig dag på stranden med lunch? Du bestämmer
och vi ordnar – samtidigt som ni självklart exponeras väl.

BLI PARTNER TILL OV BEACHHANDBOLL
Som Huvudpartner och som partner i Beach Support Club får ni tillgång till ett skräddarsytt
sponsorpaket.

HUVUDPARTNER

BEACH SUPPORT CLUB

• Branschexklusivitet.
• 2 reklamskyltar vid centercourten bredvid mål och
2 reklamskyltar på annat ställe på turneringsområdet.

• Eventplats på området för exponering av era produkter.

• 6 beachflags på området, varav 3 vid centercourten och
3 på annat ställe.
•
•
•
•
•

Eventplats på området för exponering av era produkter.
Halvsidesannons i OV Beachhandbollstidning.
En ”Årgångscup” får ert företagsnamn.
Exponering på OV Beachhandbolls hemsida.
Exponering på utskick rörande OV Beachhandboll
(t ex inbjudningar och annonser).

• Medverkan i partnerträffar.
• Ert företagsnamn presenteras på OV Beachhandbolls
Facebooksida.
• Fri medverkan med ett lag i företagscupen.

•
•
•
•

Reklamskylt vid centercourten & 3 beachflaggor inom området.
Kvartsidesannons i OV Beachhandbollstidning.
Medverkan i partnerträffar.
Exponering på OV Beachhandbolls hemsida.

PRIS 50 000 SEK

KONTAKTA OSS IDAG
Vi hittar gemensamt den bästa lösningen för er med våra fördelaktiga
partnerpaket.
Kontakta Per Carlen på 070-583 07 50
eller per@pmcarlen.se

PRIS 100 000 SEK

Kostnad för tillverkning av skyltar och flaggor tillkommer

ÖVRIGA PARTNERPAKET
Som partner till OV Beachhandboll kan ni välja den exponering som passar er
bäst. Alla partners blir dessutom medlemmar i OV Beachhandbollsklubb.

EVENTPLATS PÅ OMRÅDET

SKYLT

Ert företag får möjlighet att förevisa, dela ut och/eller exponera
era produkter och tjänster under alla turneringens dagar. Ytan är
3 x 3 meter och ligger utmed Helsingborgs oerhört populära
promenadstråk genom tävlingsområdet. Vi kan hjälpa till med
tältet till ett rabatterat pris. Företagets logo exponeras på
hemsidan. Vill ni bara nyttja helgdagarna kostar det 10 000 kr.

Ert företag exponeras genom en 2 x 1 m reklamskylt på tävlingsområdet. Företagets logo exponeras vår hemsida.
Centercourt, kortsida: 15 000 kr
Centercourt, långsida: 12 500 kr
Annan plats: 7 500 kr

BEACHFLAGS

PRIS 15000 SEK

SPELA OCH PRESENTERA

Ert företag exponeras genom 3 st beachflags på tävlingsområdet. Företagets logo exponeras på vår hemsida.

Spela OV Beach handboll med ditt företag i Företagscupen och
ha tillgång till en eventplats samma dag. Tält 3 x 3 m och
förvaring av kylda drycker ingår. Företagets logo exponeras på
vår hemsida.

Centercourt: 15.000 kr
Annan plats: 10.000 kr

PRIS 7 000 SEK

ANNONS I OV BEACHHANDBOLLSTIDNING

KÖP EN PLAN
Ert företag får exklusiv rätt till reklam runt en spelplan (ej centercourt) med möjlighet till reklamplatser på nät bakom målen
samt skyltar runt planen. Företagets logo exponeras på vår
hemsida.
PRIS 20 000 SEK

Ert företag exponeras med en annons i OV Beachhandbollstidning som delas ut till alla deltagande lag samt till besökarna
under turneringen. Tidningen sprids även elektroniskt genom
Facebook och OV Beachhandbolls hemsida.
1/1 sida: 25.000 kr
1/2 sida: 15.000 kr
1/4 sida: 10.000 kr
1/8 sida:
7.500 kr

NAMNGE EN ÅRGÅNGSCUP
Ert företag namnger en cup för en viss årgång, t ex årskurs 3 för
pojkar och flickor. Ditt företag har möjlighet att dela ut priser till
finallagen. Företagets logo exponeras på vår hemsida samt
syns i OV Beachhandbollstidning.
PRIS 15 000 SEK

KONTAKTA OSS IDAG
Vi hittar gemensamt den bästa
lösningen för er med våra fördelaktiga
partnerpaket.
Kontakta Per Carlen på 070-583 07 50
eller per@pmcarlen.se

*Lagstadgad reklamskatt och ev skyltkostnad tillkommer

OV Helsingborg
Mejerigatan 2 • 252 76 HELSINGBORG
Tel 042-14 89 90 • kansli@ovhelsingborg.se

