
BMS ELITEBASKET

Bliv sponsor for 
Basketballklubben BMS





Basketballklubben BMS er en af de mest 
vindende klubber i dansk basketball med  
mange mesterskaber i de 40 år, klubben 
har eksisteret.

BMS har en velfungerende struktur og or-
ganisering, og arbejder målrettet på at 
blande sig i eliten. BMS har igennem de 
senere år satset på at udvikle og uddanne 
trænere for der igennem at udvikle spillere 
og skabe dygtige hold. I BMS har vi ud 
over breddeklubben to satsninger, som vi 
søger flere sponsorer til: herreholdet, som 
i næste sæson spiller i 1. division og junior-
dameholdet, som skal ud og dygtiggøre sig 
i Europa. 

BMS is Back - tilbage til eliten
I sæsonen 2011/2012 vandt det unge her-
rehold alle deres kampe i grundspillet og 
sikrede sig oprykning til 1. division, og i 
pokalturneringen nåede de til ottendedels-
finalen. 
BMS is Back-projektet er med til at ska-be 
rammerne for holdet. Målet er at få flere 

tilskuere til kampene, underholdende 
basketball, et bredt erhvervsnetværk og 
masser af nye titler. BMS arbejder mål-
rettet på en plads i landets bedste række, 
Canal Digital Ligaen. 

Junior dameholdet udvalgt til  
europæisk eliteturnering 
BMS satser også på at spille damerne op 
i Dameligaen om nogle år. Det begyn-
der med klubbens 97/98 junior damer, 
som har flere ungdomslandsholdsspillere 
på holdet og som har vundet de uoffi-
cielle nordiske mesterskaber tre år i træk. 
 
Junior damerne er på baggrund af 
de konstante og flotte resultater ble-
vet inviteret med i den eksklusive eu-
ropæiske turnering Eastern European 
Girls Basketball League, som består af 
de 16 bedste hold i Nord- og Østeuropa.  

Vi håber, du vil støtte satsningen ved at blive 
sponsor for BMS i disse spændende projekter.    

Karsten Dan Joensen  
Projektansvarlig - BMS is Back                   

Anders Stuhr Jørgensen 
Sportschef BMS

Velkommen i BMS



BMS er et stærkt brand inden for basketball 
verdenen, og tilhører elite-sporten i Bal-
lerup Kommune. BMS har stærke værdier 
og er en seriøs og grundig organisation. 

BMS’ herrehold spiller hjemmebanekam-
pe i Skovlundehallen med plads til 800 
tilskuere. Sidste sæson var tilskuerrekor-
den 350 tilskuere, og vi arbejder på, at 
1. divisionskampene bliver set af endnu 
flere. Det er en del af elitesatsningen, at 
vi skal have mange tilskuere i hallen, og at 
kampene skal være underholdende.
  
En artikel om kampene kan læses  i 
Ballerup Bladet og/eller på dinby.dk. 
Til hver kamp udarbejdes et kamp-
program, som udleveres til alle 
tilskuere. Programmet omdeles forinden 
kampen i BMS’ nærområde (400 ekspl).  

Vi har udarbejdet tre typer af sponsor-
pakker:
•	 guldpakke
•	 holdsponsor
•	 spillersponsor
 
Firmapræsentation på de forskellige 
produkter uddybes på de næste sider. 

Kontakt os gerne, hvis du vil drøfte andre 
muligheder. 
 
For mere info om sponsorater  
kontakt 
Ulrik Weuder, BMS sponsoransvarlig, 
Email: sponsor@bmsbasketball.dk 
Mobil:  21 83 07 69 

Bliv sponsor



 
  > GULDPARTNER 

•	 10 stk. VIP billetter til alle hjemme-
kampe i 1. division for herrer

•	 3 pladser ved de to årlige VIP arran-
gementer i forb. med kampene

•	 Firmalogo via banner hængt fra 
loft/på bande bag spillerne

•	 Firmalogo trykt centralt på spillertøj
•	 Firmalogo på kampprogrammer 
•	 Deltagelse af fire herrespillere i 

firma event
•	 Møde med spillere ved et firma 

promotion arrangement
•	 Firmalogo central placeret på klub-

ben/holdets hjemmesider 

Pris 50.000 kr.  + evt. omkostninger til banner

 
   > HOLDSPONSOR - ELITEN 

•	 5 stk. VIP billetter til alle hjemme-
kampe i 1. division for herrer

•	 1 plads ved de to årlige VIP arrange-
menter i forb. med kampene

•	 Firmalogo via bander ved baglinjen 
•	 Firmalogo trykt på spillertøj
•	 Firmalogo på kampprogrammer 
•	 Møde med spillere ved et firma 

promotion arrangement
•	 Firmalogo central placeret på klub-

ben/holdets hjemmesider 

Pris 10.000 kr. + evt. omkostninger til bande

   
  > SPILLERSPONSOR 

•	 2 stk. VIP billetter til alle hjemme-
kampe i 1. division for herrer

•	 1 plads ved de to årlige VIP arrange-
menter i forb. med kampene 

•	 Firmalogo trykt på spillers opvarm-
ningsshirt

•	 Møde med spiller ved et firma pro-
motion arrangement

•	 Firmalogo på klubben/holdets 
hjemmesider

Pris 7.500 kr. landsholdspiller samt 
bærende BMS is Back-spillere
Pris 5.000 kr. BMS is Back-spiller
Pris 3.000 kr. Eastern European Girls Basket-
ball League

>  ANDRE SPONSORFORMER 

•	 Kampsponsor – aftales med BMS
•	 Bande-sponsor
•	 WEB-reklame
•	 Klub 1000 – Hør nærmere fra BMS

Sponsorpakker

Pakkerne gælder for både damer og herrer. 
Damesponsor modtager ydelser ved her-
rekampene, da damerne spiller i udlandet.



Banner og bandereklamer

Guldpartnerne: Banner hængt ned fra 
loftet bag ved spillerne. Placeringen giver 
bedst mulig eksponering. Alternativt kan 
banner udskiftes med bande ophængt på 
væggen bag spillerbænkene. 
 

Holdsponsorerne: Bander på ca. 60 cm * 
200 cm ved baglinjen. Det er også muligt 
at købe en bande reklame til en eller flere 
kampe. 

Reklamemuligheder



Reklame på spillertøj 

Hver sponsor får mulighed for at få logo/
reklame trykt på sponsortøjet.  
Guldpartnerne: tryk på midten eller bag på 
trøje eller bag på bukserne. 

Spillersponsor: reklame midt på opvarm-
ningsshirt  for den enkelte spiller
Holdsponsorer: firmalogo/reklame på ma-
ve, skuldre eller bukser på alle spillerne.

Firmalogo på BMS’ hjemmeside

Alle BMS’s sponsorer får deres logo præsen-
teret på BMS’s hjemmeside. Klubben har tre 
officielle hjemmesider med hver deres fokus.  
 
http://www.bmsbasket.dk/
BMS’ hjemmeside for klubbens medlem-
mer og andre interesserede. Den er en af 
de mest velbesøgte hjemmesider i dansk 
basketball.

http://www.bms-is-back.bmsbasket.dk
Om herrernes 1. divisionshold. Der er hold 
informationer, spiller portrætter, kamp-
oplæg, kampreferater og information om 
projektet BMS is Back. 
Hjemmesiden målretter sig mod alle, der 
følger elitebasket og for BMS tilhængere. 

http://www.eegbl.bmsbasket.dk 
Eastern European Girls Basketball 
League. Om BMS’s unge damespillere, 
der i år spiller mod Europas bedste un-
gdomshold.  Indhold: informationer, 
spiller portrætter, kampoplæg, kam-
preferater og information om EEGBL. 

Hjemmesiden målretter sig mod alle, der 
følger elitebasket for damer og for BMS til-
hængere.



www.bmsbasketball.dk


