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ATTRAKTIV EKSPONERING

DOKUMENTATION

NÆRE RELATIONER

FRA A TIL Z

DB ADVISORS 
KOMPETENCER

Markèr dit brand i sportens verden. Vi 
skræddersyr de bedste løsninger, hvor du 
får value for money og eksponering i de 
mest attraktive og dynamiske 
sportsarenaer. Du er på, når hele Danmark 
følger med.

Skab dit eget, unikke event eller tag del i et af vores 
mange arrangementer. Sportsevents er lig med 
energi, fællesskab og masser af puls – et perfekt 
udgangspunkt for at skabe og udvikle stærke 
relationer. Vi sikrer dig de optimale rammer.


Vi rådgiver, forhandler, udvikler og producerer de 
løsninger, der skal til, for at du når i mål. Vores egen 
grafiske virksomhed, Lawaba, er fuldt gearet til alle 
slags opgaver. Fra flyers og skilte til megaprint og 
specialopgaver.

Alle kampe dokumenteres med seertal leveret af TNS 
Gallup. Vi tilbyder muligheden for tilkøb af seertal 
analyse , der dokumentere nøgletal & 
mediedokumentation  (eksponeringstid, sponsorværdi 
& seertal)

http://www.lawaba.com/
http://www.lawaba.com/
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Santander FINAL4 - 
Festen starter i fan-
toget! 
Santander Final4 er meget mere end tophåndbold på 
banen. Hele weekenden kan du gå på opdagelse, nyde 
atmosfæren rundt omkring i JYSKE BANK BOXEN og 
bare se frem til et væld af sjove fan oplevelser og 
aktiviteter.


Glæd dig blandt andet til:


GOALCHA

Mellem de to kampe lørdag går Goalcha - der bedst 
kan beskrives som en stor legezone - i gang. Se hvad 
en bold, motion, fælleskab, leg og glæde kan gøre for 
de yngre – alt sammen med håndbold som 
omdrejningspunkt.


GOALCHA Show Team

Oplev nogle af landets dygtigste gymnaster, trickere og 
parkour-udøvere i et hæsblæsende impulsivt og 
inkluderende show, der inddrager elementer fra 
håndboldens verden. Ved hjælp af luftbaner og 
trampoliner kan du se frem til at blive overrasket og ikke 
mindst imponeret på én gang. GOALCHA Show Team 
foregår søndag mellem de to kampe.


Santander Final4 Heltene

Fire hold - fire helte. Gennem hele søndagen kan du 
glæde dig til at opleve de fire Helte-maskotter, der vil 
danse, springe, gå på hænder og meget mere. Med 
deres fantastiske energi og legende adfærd vil du opleve 
at stemningen altid stiger, når Heltene er i nærheden.


Fan TV

Hele weekenden vil Santander Final4’s to Fan TV-
speakere begejstre, oplyse og underholde publikum.


Santander Fan Fabrik

I aktivitetszonen finder du Fan Fabrikken, hvor du blandt 
andet kan blive udstyret med merchandise, der passer 
med din favoritklubs farver.


Photo Booth

Få taget det perfekte billede med Santander Final4 
pokalen – måske du har dit fan-tøj på, du er blevet 
udstyret med i Fan Fabrikken?


Final4 Fan Battle

I pauserne i de fire kampe vil der være Fan Battle, hvor 
repræsentanter for hver af de fire klubber vil dyste mod 
hinanden i en masse sjove og klassiske discipliner. Den 
fanklub der samler flest point i konkurrencerne vinder 
Final4 for fans og fejres i pausen i finalen.


Det har aldrig været nemmere - eller sjovere - at komme 
til Santander Final4 i Jyske Bank Boxen den 16. + 17. 
marts, da et samarbejde mellem arrangørerne og Arriva 
nu gør det muligt at hoppe på et helt særligt Fan-tog 
med destination Herning.


Fan-toget kører lige til døren og ruller mod Heden fra 
Århus, Skanderborg og Silkeborg, hvor op mod 750 fans 
får mulighed for at hoppe på undervejs og kickstarte 
Final4-festen.

Tre togvogne vil udgøre Fan-toget, hvor tilhængere 
af Århus Håndbold, Skanderborg 
Håndbold og Bjerringbro-Silkeborg Elitehåndbold A/S vil 
få tildelt hver deres fest-kupé. Her vil der være musik, 
fest og farver og naturligvis rig mulighed for at få noget 
at spise og drikke som den perfekte optakt til det 
historiske Santander Final4 i Jyske Bank Boxen.
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Program for Final4:  

1. Semifinale 

Århus Håndbold - Skanderborg Håndbold


16. Marts 2019 
      kl. 13.30 LIVE 


2. Semifinale 

Aalborg Håndbold - Bjerringbro Silkeborg 


16. Marts 2019 
      kl. 16.00 LIVE 


3.- 4. Placeringskamp 

Taber a 1. Semifinale vs taber a 2. Semifinale


17. Marts 2019 
       kl. 13.30 LIVE 


Finalekamp 

Vinder a 1. Semifinale vs vinder a 2. Semifinale 


17. Marts 2019 
       kl. 16.00 LIVE 
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Gulvreklamer 
Definition: En gulvreklame måler 4 meter lang og 1 
meter høj og placeres ved 3 meter feltet eller inde i selve 
målfeltet. Gulvreklamen produceres på folie og 
sammensættes med en skridsikker laminat. 

Eksponering: En gulvreklame opnår som fingerregel 
fuld synlighed i 18-25 minutter set over 60 minutter 
håndboldkamp, hvilket svare ca. til 30% af den samlede 
TV-eksponering. 

HVORFOR gulvreklame: Hvis din virksomheder ønsker 
en høj frekvens og høj synlighed af logo, er valg af 
gulvreklame anbefalet. 

DB Advisor tilbyder 2 gulvreklamepakker til Final4: 

Gulvreklame pakke 1:  
Antal kampe: 4 garanteret tv kampe 
Eksponering: 1 stk. gulvreklame pr. kamp 
Eksponeringstid: ca. 18 min. pr. kamp
Pris: 30.000 kr. ex moms

*produktionsomkostninger betales seperat.


*produktionsomkostninger betales seperat.

Gulvreklame pakke 2:  
Antal kampe: 4 garanteret tv kampe 
Eksponering: 2 stk. gulvreklamer pr. kamp 
Eksponeringstid: ca. 40 min. pr. kamp
Pris: 50.000 kr. ex moms

*produktionsomkostninger betales seperat.


gulvreklame 3 meter linie 

gulvreklame 3 meter linie gulvreklame i målfelt 

Tilkøb af billetter 
(Priser gælder kun ved køb af eksponering) 

VIP Billetter kr. 1.595,- ex. moms 
Kat. 1 Billetter Kr. 495,- 

Kat. 2 Billetter Kr. 395,- 
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LED reklame 
Definition: LED reklame er en avi.fil eller mov.fil som 
afspilles digital på skærme sat op i Tv-vinkel rundt om 
en håndboldbane. 

Eksponering: LED tilkøbes i minut pakker med 30 
sekunders spot visninger. Ved brug af 3 minutters pakke 
opnås 6 visninger pr. kamp. Der skelnes mellem realtime 
og on-screen visninger dvs. ved køb af 6 visninger 
realtime opnås der ca. 3-5 visninger on-screen idet TV 
er et bevægeligt medie. 

HVORFOR Led reklame: Hvis din virksomheder 
ønsker at synliggøre produkter, payoff eller logo er Led 
reklame anbefalet idet der kan synliggøres et eller flere 
budskaber i samme frekvens. 

DB Advisor tilbyder 2 Led reklame pakker til Final4: 

3 minutters LED pakke: 
Antal kampe: 4 garanteret tv kampe 
Eksponeringstid: 3 min. pr. kamp 

Visninger: 6 visninger pr. kamp

Eksponeringsflade: 80 meter 

Pris: 30.000 kr. ex moms

*produktionsomkostninger betales seperat.


5 minutters LED pakke: 
Antal kampe: 4 garanteret tv kampe 
Eksponeringstid: 5 min. pr. kamp 

Visninger: 10 visninger pr. kamp

Eksponeringsflade: 80 meter 

Pris: 50.000 kr. ex moms

*produktionsomkostninger betales seperat.


LED med logo og payoff LED med logo og budskab 

LED med logo eksponering

Tilkøb af billetter 
(Priser gælder kun ved køb af eksponering) 

VIP Billetter kr. 1.595,- ex. moms 
Kat. 1 Billetter Kr. 495,- 

Kat. 2 Billetter Kr. 395,- 
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Santander Final4 Seertal fra 2016-2019
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SANTANDER FINAL4 TV-SEERE

Final4 Herre 2016 646.000

Final4 damer 2016 537.000

Final4 Herre 2017 720.000

Final4 damer 2017 636.000

Final4 Herre 2018 796.000

Final4 damer 2018 911.000

Final4 herre 2019 Forventet + 1.200.000

TV-seertallene nedenfor bekræfter den øgede interesse der 
er skabt omkring Santander Final4 siden 2016.  VM 
herrehåndbold 2019 er netop overstået og med deres store 
succes forventes en Tv-seere tilgang på ydereligere 20-30%.  

TV2 sender 3 ud 4 kampe Live samt TV2 sport sender 
bronzekampen. 

Forventet seertal

+



�9

Virksomhedspræsentation  
- Fan aktivering under tribunerne 
Der opstilles fanzone under tribunerne, hvor sponsorer har 
mulighed for komme i direkte kontakt med Final4 fans.  

DB Advisor tilbyder vores sponsorer eksklusiv fan aktivering:

Stand ved indgang til Boxen 
ca. 10 m2 (2 x 5 meter) 
- Udstilling af produkter 
- Salg af produkter (kræver forudgående aftale) 
- Sampling af vareprøver 
- Uddeling af flyers 

Pris: Kr. 10.000,- ex. moms

Stand i Boxen ved tribune 
ca. 6 m2 (2 x 3 meter) 
- Udstilling af produkter 
- Sampling af vareprøver 
- Uddeling af flyers 

Pris: Kr. 7.500,- ex. moms

Tilkøb af billetter 2 VIP Billetter 10 billetter til kunder eller personale 

10 billetter til aktivering i konkurrencer Pris: Kr. 7.500,- ex. moms 
(Værdi 9.510 ex. moms) 

NB! Gælder kun ved køb af stand
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DB ADVISOR  

A.P Møllers Alle 11, 2791 Dragør 

www.dbadvisor.dk

+45 3168 1000

info@dbadvisor.dk

Kontakt 
DB ADVISOR

mailto:info@dbadvisor.dk
http://www.dbadvisor.dk
mailto:info@dbadvisor.dk
http://www.dbadvisor.dk

