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Bliv sponsor for Shimanoligaen
med et powered by-sponsorat.
DCU kan med sin stærke nationale
og internationale position og sin
forankring i lokalt foreningsliv
tilbyde dig og din virksomhed
nogle helt unikke muligheder for
eksponering – herunder visning på
tv-kanalen SPORT LIVE.

”Powered by”sponsoraftale 2020
Som powered by-sponsor opnår du følgende
eksponeringsmuligheder i forbindelse med
5 Shimano MTB-ligaløb i 2020:
Bannereksponering i start- og målområde samt opløbsstrækning
under hele løbet
» 3 stk. bannere på 3 x 1 meter, som placeres bedst muligt i
henhold til tv-dækning
» Podiebaggrund med logo 3 x 3 meter
» 3 stk. beachflag
» Expo-telt + udstilling
Nyhedsbrev
» Eksponering i form af redaktionelt stof og bannerannonce i 10
nyhedsbreve udsendt af DCU. Nyhedsbrevene udsendes til 40.000
abonnenter hver anden uge i perioden op til og efter ligaens
afvikling. Gennemsnitlig åbningsprocent blandt abonnenter på 60%.
Sociale medier
» Annoncering via ligaens Facebookside, MTBLiga, med 1100 følgere
og DCU Mountainbike med 1700 følgere.

Pris ved køb af sponsorat = 50.000 kr.
Sponsorudvalget varetager al eksponering i henhold til sponsoraftale,
herunder udformning af materiale, produktion og opsætning/distribution
heraf. Sponsor skal levere færdig logofil til brug for tryk og digitalt indhold.

Webannoncering
» Tilstedeværelse med bannerannonce på DCUs tilmeldingsside
til Shimano-ligaen med 50.000 besøgende pr. måned. www.
cyklingdanmark.dk/tilmelding/.
Influentsamarbejde
» Mulighed for etablering af eksklusivt samarbejde med udvalgte
DCU-influenter. Yderligere er det ofte tilfældet, at influenter
deler opslag fra ligaen på deres Instagramprofiler.
- Caroline Bohé: 4.712 følgere
- Jonas Lindberg: 4.016 følgere
- Malene Degn: 52.700 følgere
- Sebastian Fini: 26.400 følgere
- Simon Andreassen: 102.000 følgere
Derudover tilbydes mulighed for:
» ”Kør med landsholdet”-arrangement før ligaløbet
» Eksponering til DM
» Ekstra eksponering via tv-kanalen SPORT LIVE (reklameindslag)
» 2-4 km minestrimmel med logo til markering af bane
(opløbsstrækning forbeholdt Shimano)

Sponsorudvalget tilbyder sponsorer mulighed for inddragelse af
virksomheders allerede eksisterende reklamemateriale i form af
flag, bannere, baggrund mv. Derudover kan der tilkøbes ekstra
reklamemateriale, som aftales separat.

Nordens største
MTB-liga
Shimano Ligaen powered by NN har
eksisteret siden 2010 og har gennem tiden
haft forskellige hovedsponsorer.

under en World Cup. Vi håber derfor at se
vores danske stjerner til de to første C1-løb i
hhv. Silkeborg og Morsø.

Ligaen arrangeres af lokale danske klubber
i samarbejde med DCU (Danmarks Cykle
Union) og med hjælp fra mange frivillige.
Ligaen er ikke kommerciel, dvs. at et
eventuelt overskud går tilbage til klubbernes
foreningskasser.

Derefter ser vi dem nok ikke, da de skal
køre højere rangerede løb og sikre – håber
vi – to pladser til Danmark i både dame- og
herrerækken.

Der afvikles normalt fem løb, som alle er
UCI-kategoriserede, dvs. anerkendt af den
internationale cykleunion, UCI.
UCI-løb giver points til verdensranglisten og
det er vigtigt for vores hjemlige ryttere at
have den mulighed i Danmark.
2020 er et OL-år, og det er derfor ekstra
vigtigt med UCI-løb og muligheden for at
optjene points. Derfor har vi i år to C1-løb
og tre C2 -løb. C1-løb rangerer to niveauer
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Til hver afdeling er der ca. 350-400 ryttere
til start, og alle klasser er repræsenteret
– lige fra de små under 11 år til de ’gamle’
over 60 år. Der er ofte et motionsløb lørdag
formiddag.

Kontakt

Med andre ord:

Hans Henrik Jappe

Ligaerne er for alle.
- Og kan dermed også være
noget for dig.

+45 2186 0800
henrikjappe@me.com

Marck Borning
+45 4078 0227
superrolex@gmail.com

Johnny Lillelund
+45 3037 5916
lillelund.johnny@gmail.com

Søren Hjortlund
+45 3122 2182
soeren@hjortlundmedier.dk

