I Made in HimmerLand arrangerer vi Nordeuropas
bedste golf turneringer og oplevelser – B2B og B2C.
Dette værende traditionelle turneringer og kvalifikation
dertil. Digital E-golf, foredrag og meget mere.
Vi har et meget højt ambitions niveau, hvorfor vi altid
arbejder sammen med de førende aktører inden for de
forskellige grene af vores forretning.
Dette betyder at golf interesserede og ikke golf
interesserede altid kan forvente en oplevelse af højeste
kvalitet.

Vi ønsker at udbygge vores position som den førende
udbyder af golf turneringer og oplevelser i Nordeuropa –
Dette skal realiseres ved at;
Udvide vores partnerportefølje igennem ”best in class”
eksekveringer og løbende dialog med det kommercielle
Danmark – små, mellem store og store virksomheder.
Konstant føje til vores produktportefølje igennem
nysgerrighed og omfavnelse af trends og nye
teknologier.

Aflyst grundet Covid19

Når vi siger at Made in HimmerLand er en af
Nordeuropas bedste og største golf turneringer, så er det
ikke for sjov. Præmiesummen er eksempelvis 3 x så
stor som vores Svenske naboer; Scandinavian Mixed.
De seneste fem år har vi haft besøg af nogle af de
bedste golf spillere i verden;
Igennem vores store golf netværk, arbejder vi hvert år
på at skaffe de bedste golf spillere – både nationale og
internationale.

HimmerLand
Golf og hospitality er en rigtig god kombination. Især når
vi kan afholde turneringen i samarbejde med vores
søster selskab; HimmerLand.
Mulighederne er mange;
ProAm
Inviter dine kunder, partnere eller medarbejdere til at
spille en runde med de bedste golfspillere i verden.
VIP lounges
Din egen lounge med plads til 100 personer midt på
golfbanen. Selvfølgelig med anrettet menu, fadøl, vin og
meget mere.
Meet-&-Greet
Mød de bedste golfspillere og få et billede eller video til
dine sociale medier.

Folkefesten
Made in HimmerLand er en international anerkendt
golf turnering. Men vi er ikke helt som alle de andre store
internationale turneringer. Vi er meget mere
folkelige. Både fans og medier har døbt vores turnering;
Folkefesten.
HimmerLand Hill
Mange fans kommer for at få en plads på HimmerLand
Hill, som er et naturligt amfiteater med hul 16 som
scenen.
Service
Ud over selve golfen er der selvfølgelig top kvalitet
restauranter, barer fordelt i området og god Nordjysk
service til at binde det hele sammen.

Igennem en årrække har vi haft et godt partnerskab med
NENT, Viaplay, TV3 sport og V sport golf. Hvert år sender de
live i mere end 20 timer fra HimmerLand.
Men det er ikke kun i Danmark at turneringen og
sponsorerne bliver eksponeret. Mere end 30 lande og op
mod 90 millioner seere fra hele verden er tunet ind.
Derudover bliver det vist via European tours streaming
service.
Internationalt er der netto sponsor eksponerings værdi for
op mod 12 millioner kroner. Eksponeringen er fordelt
primært i Europa, USA og Kina. Sponsorerne bliver i
gennemsnit eksponeret ca. 2 minutter per time der bliver
sendt live. Dette er det samme som program sponsoratet af
herrer landsholdet til en VM slutrunde - 10 gange.
Nationalt i Danmark er der netto eksponerings værdi for op
mod 700.000 kroner, hvis vi kun kigger på TV. Herudover er
der social, digital og PR. Samt de potentielle aktiveringer
brandet selv har eksekveret. Dette er det samme som et
program sponsorat af eks. TV2 vejret i en måned.

Han er den klassiske golfmand, som er familieorienteret,
højtuddannet, økonomisk stabil og som elsker golf.
Golfen hører til de udendørsaktiviteter, som han er så stor fan
af som at stå på ski, gå på jagt, gå på fisketure og svømme.
Flere af disse aktiviteter taler lige ind i Himmerland hvor
Made In HimmerLand arrangementer er tæt på naturskønne
oplevelser og aktiviteter.
Han er familiemenneske, og går op i sin rolle som familiefar,
så portrættér ham gerne med sin familie, i en SUV på vej, i
naturområdet med sø, golfbaner, god mad og vin. Ydermere
kvalitetsstemplet i både Made in HimmerLand, European Tour
og verdensklasse spillere.
Golf gear, Mercedes SUV, lækkert ur er detaljer, der giver
mening for den klassiske golfmand

Family
Fatherhood
Home and garden
Furniture
Construction
Gardening
Do it yourself (DIY)
Interior design
Architecture
Real estate
Home Appliances
Home improvement
Mortgage loans
Vehicles
Automobiles
SUVs
Car rentals
Hybrids
Personal finance
Insurance
Business
Entrepreneurship
Investment
Banking
Reading
Tablet computers
Newspapers
Books
Magazines
E-books
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Han prioriterer familien og går op i at være en god far for sine
børn. Det betyder også at han går op i de praktiske ting
derhjemme, hvor han godt kan lide at kaste sig ud i et gør-detselv projekt. Både husets ydre, indretning, og udstyr skal gerne
være i orden. Det samme skal lånet naturligvis også være.
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Det er ikke kun hjemmet, som gerne skal være i orden, det er også
bilen. Han er en bilentusiast, som drømmer om en firhjulstrækker,
hvis han ikke allerede har en.
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Hans interesse for økonomien er ikke kun ift. privatøkonomien.
Han kan godt lide at være opdateret på forretningslivet og hvilke
investeringer der vil være gode at foretage i fremtiden.
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Ligesom der gerne skal være styr på hjemmet og bilen, skal der
også gerne være styr på forsikringerne og privatøkonomien.

Han holder sig opdateret vha. at læse både blade, aviser, og
bøger. Nogle gange vha. tabletten.

Hun værdsætter sin familie, venner, naturen, og samfundet.
Udendørs tiltaler hende fordi hun elsker naturen og aktiviteter som
camping, at fiske og gå på jagt med sin mand/familie.
Ift. golf, så kan det både være en tur med familien eller med
veninderne – men det vigtige her at lægge vægt på hendes tur med
veninderne eller evt. vennepar.
Slå på det hyggelige og trygge og hvis området gør noget godt for
naturen/samfundet, så fremhæv også det sammen med f.eks.
Ordentlige lokale råvarer.
Slå også på spa, shopping og andre selvforkælende aktiviteter hun
kan lave med enten veninderne eller manden.
Hun kan hygge sig med veninderne eller familien til turneringen og
andre dage kan hun selv spille.
Golfvognen må gerne have hvidvin og lidt snacks med så man kan
hygge mens man spiller golf.

Family
Toys
Motherhood
Weddings
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Furniture
Gardening
Interior design
Do it yourself (DIY)
Home improvement
Cooking
Alcoholic beverages
Baking
Recipes
Desserts
Cuisine
Organic food
Barbecue
Fish
Italian cuisine
Juice
Fashion accessories
Cosmetics
Women's clothing
Dresses
Jewelry
Luxury goods
Shopping malls
Hair products
Boutiques
Fashion design
Handbags
Fragrances
Sunglasses
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Spas
Yoga
Beauty salons
Personal finance
Coupons
Discount stores

Hjemmet er et sted hvor familien samles og det skal være et hyggeligt sted. Det er
både indenfor, med pæne møbler, og udendørs, hvor hun nyder at få grønne fingre
i haven.
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Hun er et socialt menneske, som går op i sin rolle som mor og elsker oplevelser der
har med familie og traditioner at gøre, som bryllupper. Hun er en mor eller
mormor, som godt kan lide at forkæle børnene med legetøj.

Hun nyder at bage og lave mad til familien derhjemme. Det skal gerne være
økologisk og hun har en forkærlighed for det italienske køkken.
Hun nyder at være pænt klædt på og elsker at forkæle sig selv med diverse ting til
tøjskabet derhjemme. Det er både indenfor tøj, tilbehør, smykker og kosmetik. Det
skal helst have et præg af luksus.
Selvforkælelsen er ikke kun i form af shopping, det er også i form af wellness. Hun
kan godt lide at få en skønhedsbehandling i spaen eller hos frisøren og nyder at gå
til yoga en gang i mellem.
Selvom hun elsker eller drømmer om luksus i form af oplevelser og shopping, så
betyder det ikke at hun ikke er økonomisk ansvarlig eller prisbevidst. Hun går
nemlig op i sin privatøkonomi og køber gerne til på udsalg eller vha. kuponer.

Vennerne er det vigtigste og hvis han har en kæreste er en
golftur langt mere ”tilladt” end en bytur.
Når han skal lave noget med venner, er det vigtigt at der er en
aktivitet. Den sociale, aktive udendørs, men sofistikerede golf
oplevelse taler lige min ambitiøse, stimulations-, spændingsog performance-drevet person.
Han kan godt lide at ham og hans venner føler sig vigtige og at
de kan lidt mere end gennemsnittet uden at det er direkte blær
– det er mere blær mellem linjerne.
At kunne spille golf til Made in HimmerLand er helt essentielt
for at han vil tage på ferien, da det er mest golf som sporten
end selve eventet der er den største indtrækker.
De tager til Danmarks mest prof turnering og spiller
selvfølgelig selv ved siden af fordi de kan og har midlerne til
det.

Writing
Books
Sustainability
Current events
Politics
E-books
Entrepreneurship
Higher education
Career
Advertising
Management
Banking
Economics
Online advertising
Digital marketing
Small business

Personal finance
Insurance
Coupons
Credit cards
Shoes
Fashion accessories
Luxury goods
Men's clothing
Fashion design
Fragrances
Shopping malls
Sunglasses
Boutiques

Physical fitness
Physical exercise
Bodybuilding
Weight training
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Han går op i hvad der sker omkring ham i samfundet. Han holder sig
opdateret på politiske emner, som miljø og bæredygtighed.
Han virker ikke kun til at have et ansvarsfuld karaktertræk ift.
samfundet, men specielt også ift. hans egen karriere og uddannelse.
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Han følger med indenfor diverse industrier og holder nok øje med
hvilke nye virksomheder der er i markedet.
Ansvarsfuldheden strækker sig også til hans privatøkonomi, hvor
han gerne vil have de bedste kredit kort - og forsikrings-aftaler.
Han er en selvbevidst mand som gerne skal stå skarpt ift. hvilket tøj
han har på. Derfor shopper han gerne nye sko, parfume, eller tilbehør
i diverse butikker.

Det er ikke kun hans udseende ift. hans påklædning der skal være i
orden. Det er også ift. at han gerne selv vil være i god form.

57.000 hjemmesidebesøgende
(1% lookalike af Facebook pixel)
samt Facebook fans danner
grundlag for analysen. Data’en er
aggregeret og anonym digital
data.

En klyngeanalyse, der viser
afstanden mellem brugernes
interesser, identificerede data
grundlaget for tre målgrupper
med forskellige demografi og
interessegrundlag.

Målgrupperne beskrives ift.
interesser ift. personlighed,
hobbyer, brands, og potentiale
vha. interesse data. De rekreeres
i Dentsu’s m1 panel for at
beskrive deres medieprofil.

Made in HimmerLands målgrupper danner et
stærkt datagrundlag for at sikre det bedste
sponsor match. Ydermere for hvordan Made in
HimmerLand og sponsorer kan skræddersy
markedsføringsindsatser samt øvrige aktiviteter
til de attraktive kundesegmenter.
Som sponsor af Made in HimmerLand har du
mulighed for at lave digital medie køb, direkte i
de definerede målgruppe.

”BOE Modellen viser den aktuelle eksponeringsværdi af et partnerskab, hvor alle elementer i kontrakten tages i betragtning. D isse elementer sættes ind i
et excel-ark hvor der en udregnet markedsfaktorpris ud fra hver ud fra hver. Alle disse tal er markedsfaktorprisen og udregnet af medieeksperter indenfor
hver sit felt. Når de pågældende kontraktdata indføres i excel -arket bliver disse tal multipliceret med faktorprisen. Til sidst akkumulere alle tallene fra
bought, owned og earned til en totalsum. Dette tal er eksponeringstallet og kan bruges til at sammenligne ens værdi af sponsoratet/partnerskabet eller
ens ROI.
Eksempel: man betaler en 1 krone for sponsoratet og ens eksponeringsværdi SKAL altid være højere end 1 krone, f.eks. 2,50 krone. Hvis beløbet er lavere
end 1 krone skal man vurdere om man skal betale mindre for sponsoratet eller få flere elementer tilføjet i sponsoratet så ens værdi dermed stiger”.
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EGEN
PLATFORM

KØB

-

Print
Outdoor
TV
Ads
Radio
Display

FORBRUGERE

-

Hjemmeside
Social media
Blogs
Fysiske kanaler
Nyhedsbreve
Magasiner

KUNDER

FORTJENT

-

PR
SoMe –Organisk
eksponering i gennem
engagement af
forbrugeren

FANS
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Omtale på Sociale
Medier
• Eksponering drevet
hovedsageligt af
twitter og Instagram
Online Presse
• 1639 artikler i den
globale presse under
MiH.
Danske TV Nyheder
TV2 News og TV2 Vejret

•
•
•

Streaming
PGA egen streamingkanal

Total BOE værdifastsættelse: 5.573.773,96,04 kr.

Eksponering

Partner

Tv Skilte
Logo i Hovedsponsor sektion
Logo i VIP partner sektion
Logo i Pro Partner sektion
Logo i Supplier sektion
Logo i Partner sektion
Logo i Challenge Tour Partner sektion
Logo på posters / dagsprogrammer etc.
Logo på interview back drop
Logo på storskærme
CCTV reklame 30 sek/time (Storskærme & lounge TV)
Hospitality

Egen VIP Lounge (placering aftales)
Sky box bag 18. green (incl. 24 VIP pr. dag)
Sky box 16. tee (incl. 24-48 VIP pr. dag)
VIP Room ud mod hul 1 og 18
VIP Billetter pr. dag
VIP parkering
Pro-Am hold (3 gæster pr. hold)
Ret til valg af Pro til pro-am hold
Pro-Am aftenarrangement
Hotelværelse på banen
Entré billetter pr. dag

Supplier

Pro Partner

VIP Partner

Main Partner
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Partner

Supplier

Pro Partner

VIP Partner

Main Partner

Tilkøb

Tilkøb

Tilkøb

Tilkøb

Tilkøb

Tilkøb

Tilkøb

JA
Tilkøb

Tilkøb

Tilkøb

JA

JA

JA

10

20

50

JA

JA

JA

1

2
JA

Tilkøb

Tilkøb

Tilkøb

JA
Tilkøb

Tilkøb

Tilkøb

20

40

Bordreservation i restaurant
Mødelokale

JA
Tilkøb
100
JA
JA

Deltagelse i Side-events og special aktiveringer

Investering fra

Tilkøb
100.000,00 kr.

Tilkøb
Individuelt

Tilkøb
250.000,00 kr.

Tilkøb
395.000,00 kr.

JA
750.000,00 kr.

Morgengruppe
06:00 - 08:00

Ankomst og akkreditering

06:10 - 08:10

Adgang til range (max tid pr. hold 30 min.)

06:00 - 08:20

Morgenmad og velkomst i klubhus/center

07:10 - 08:30

Udlevering af Buggies (alle SKAL køre)

07:30 - 09:10

Tee off hul 1 eller 10
- Smag på HimmerLand hul 1, 8, 10, 16
- Fotoshoot med holdet
- Musik på hul 10 (Forsk. bands)

12:30-15:00
15:30
15:45 - ?

Frokost i klubhuset efter runden
Præmieoverrækkelse morgengruppe
Hygge i Pro-Am Lounge
Eftermiddagsgruppe

10:30 - 12:30

Ankomst og akkreditering

10:40 - 12:40

Adgang til range (max tid pr. hold 30 min.)

11:10 - 12:50

Brunch/frokost og velkomst i klubhus/center

11:40 - 13:00

Udlevering af Buggies (alle SKAL køre)

12:10 - 13:50

Tee off hul 1 eller 10
- Smag på HimmerLand hul 1, 8, 10, 16
- Fotoshoot med holdet
- Musik på hul 10 (Forsk. bands)

17:00 - ?

Hygge i Pro-Am Lounge
Fælles

15:00 - 18:30

After Golf hygge i Pro-Am Lounge

19:30

Præmieoverrækkelse eftermiddagsgruppe

20:00

Casual Dinner og Underholdning i Pro-Am lounge

23:00

Tak for i dag

5
Jutlander
Half Way House

Ledig

10

Nordea

10
Ledig

8

11

16

Scene

Royal Unibrew

Ledig
Jyske Bank
Jyske Bank
Jyske Bank

Heineken High Five Lounge

Catering / Depot
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The Bar VIP Lounge
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Schou VIP Terrace
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Private Rooms

