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ERHVERVSPARTNER I ARENA NÆSTVED … BILLETTER, BEVÆGELSE, BLIKFANG

rena Næstved er Sjællands største
eventsted udenfor hovedstaden, og
er i færd med at udnytte det store
potentiale, som efter en hård start
i 2015, nu folder sig ud. Vi lægger
hus til populære sportsbegivenheder og -shows, præsenterer
nogle af landets største koncertnavne og udvikler events
og food&beverage koncepter
både i- og udenfor egen
fysiske ramme. I forlængelse af den udviklingsproces der pågår i årene 2018-20,
forventer vi at runde 70.000 gæster til events og dermed
mere end 300.000 årlige besøg i huset, når man medregner de idrætsudøvere, der har deres løbende gang i Arena
Næstveds to haller og ene arena.

I 2018 ændrede Arena Næstved forretningsmodel fra at være facility house til
også at være indholdsproducent og har
skabt en kulturændring til at have vidt
åbne døre, invitere til samarbejder og
indgå partnerskaber.

Jeg håber disse tiltag
falder i god jord, og
tager med glæde mod
spørgsmål og andre
henvendelser herom.

Derfor har vi i dag en flot portefølje af
små og store erhvervspartnere, og med
de formater vi præsenterer på de følgende
sider, er det vores intention, at forlænge
disse og føje flere til. Foruden klassisk
sponsoreksponering inviterer vi til deciderede partnerskaber med tiltag som
presenterstatus, VIP treatment, warm
up arrangementer, foyerudstillinger og
netværksmøder.

Bedste hilsner

Jakob Brixvold
Direktør i Arena Næstved
jb@arenanaestved.dk
Mobil 2514 2484
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ARENA HOVEDSPONSOR

GULD
PARTNER

TRIBUNE
PARTNER

B2B NY
PARTNER VIP

EVENT
PARTNER

B2B
PARTNER

Kr. 650.000 per år i 3 år

Kr. 160.000 per år i 2 år

Kr. 60.000 per år i 2 år

Kr. 30.000 per år

Kr. 20.000 per år

Kr. 12.000 per år

Arena Næstveds hovedsponsor er en tæt samarbejdspartner med indsigt i arenaens drift samt
indflydelse på vores profil. I en treårig aftale, der
baseres på et løbende og gensidigt samarbejde.
Sponsoratet indehaves i øjeblikket af NK Forsyning,
men bliver ledigt til juni 2020.

Der sælges kun tre guldpartnerskaber, da eksponering og muligheder
indenfor denne aftale er mange og
derfor kræver eksklusivitet.

Der sælges op til ti
tribunepartnerskaber,
som baseres på to-årige
samarbejdsaftaler, der
inkluderer:

To-årige samarbejdsaftaler, der inkluderer:

Der sælges op til 20
eventpartnerskaber,
som baseres på et-årige
samarbejdsaftaler, der
inkluderer:

Erhvervspartner
skaber tegnes for
et år ad gangen.

(vacant fra 6/2020)

Hovedsponsoratet aktiveres gennem:
• logo på arenaens facade
• attached logo, i mindst 80% af alle tilfælde
hvor Arena Næstveds logo eksponeres
• presenterstatus på to årlige events
• logo over tribune i arenaen efter eget valg
• 1 årlig udstilling i foyeren
• 50% rabat på warm up arrangementer i lounge
• fast logo på eventannonceringer på facaden (str.
100)
• eksponering på mindst 50% af alle printselvbilletter
• logo på website (str. 100)
• logo på facebookside (str. 100)
• logo på 2000 stk. bundmagnet per år i
Bottoms Up fadølskrus
• 250 årlige drikkebilletter (blød bar)
• 250 årlige entréibilletter, hvoraf 8 x 4 styks er VIP
kategori
• logo på partnervæg (str. 100)
• logo på infoskærme i loop (str. 100)
Hovedsponsoren er naturligvis også med til Arena
Næstveds årsmøde og vores stakeholdermøder,
hvor de tætteste samarbejdspartnere orienteres
om den daglige drift og igangværende initiativer,
ligesom der i partnerskabet indgår 4 invitationer til
6 årlige morgennetværksmøder, hvor der altid er
et inspirerende oplæg og en mulighed for at pleje
kommercielle relationer.

Guldpartnerskaber baseres på
to-årige samarbejdsaftaler, der
inkluderer:
• presenterstatus på et årligt event
• logo over publikumstribune i
arenaen
• 25% rabat på warm up arrange
menter i lounge
• fast logo på eventannonceringer
på facade (str. 80)
• eksponering på website (str. 50)
• logo på facebookside (str. 50)
• logo på 1000 stk. bundmagnet per
år i Bottoms Up fadølskrus
• 100 årlige drikkebilletter (blød bar)
• 100 årlige entrébilletter, hvoraf
8 x 2 styks er VIP kategori
• logo på partnervæg (str. 80)
• logo på infoskærme i loop (str. 80)
Guldpartnere er naturligvis også
med til Arena Næstveds årsmøde
og vores stakeholdermøder, hvor
de tætteste samarbejdspartnere
orienteres om den daglige drift og
igangværende initiativer, ligesom
der i dette partnerskab indgår 4
invitationer til 6 årlige morgen
netværksmøder, hvor der altid er et
inspirerende oplæg og en mulighed
for at pleje kommercielle relationer.

• Logo over publikums
tribune i arenaen
• 25% rabat på warm up
arrangementer i lounge
• fast logo på eventannonceringer på facade
(str. 50)
• eksponering på website
(str. 50)
• 50 årlige drikkebilletter
(blød bar)
• 50 årlige entrébilletter
hvoraf 4 x 2 styks er
VIP kategori
• logo på partnervæg
(str. 50)
• logo på infoskærme i
loop (str. 50)
Tribunepartnere inviteres
naturligvis også med til
Arena Næstveds årsmøde
og vores stakeholdermøder, hvor de tætteste
samarbejdspartnere orienteres om den daglige drift
og igangværende initiativer, ligesom der i dette
partnerskab også indgår
2 invitationer til 6 årlige
morgennetværksmøder.

• 32 drikkebilletter
(blød bar)
• 8 VIP entrébilletter
x 4 events årligt
• 50% rabat på max.
50 standardbilletter
per år
• 10% rabat på warm
up arrangementer i
lounge
• logo på partnervæg
(str. 50)
• logo på infoskærme
i loop (str. 50)
Og dertil invitation til
Arena Næstveds årsmøde og vores stakeholdermøder, hvor de
tætteste samarbejdspartnere orienteres
om den daglige drift
og igangværende
initiativer, samt én
invitation til 6 årlige
morgennetværks
møder med inspirerende oplæg og
networking.

• 10% rabat på warm up
arrangementer i lounge
• eksponering på mindst
2% af alle printselvbilletter
• logo på 1000 stk. bundmagnet i Bottoms Up
fadølskrus til udvalgt
event
• 32 årlige drikkebilletter
(blød bar)
• 32 årlige standardentrébilletter (kat.A),
med mulig tilkøb af VIP
• logo på partnervæg
(str. 50)
• logo på infoskærme i
loop (str. 50)
• invitation til Arena
Næstveds årsmøde og
vores stakeholdermøde,
hvor de tætteste samarbejdspartnere orienteres om den daglige
drift og igangværende
initiativer
• én invitation til 6 årlige
morgennetværksmøder
med inspirerende oplæg
og networking.

Man får:
• 20 årlige pausedrinks
• 20 årlige standard
entrébilletter
(kat.A), med mulig
tilkøb af VIP
• logo på partnervæg (str. 30)
• logo på infoskærme i loop (str. 30)
• invitation til 6
årlige netværks
møder med inspirerende oplæg og
networking.

De nævnte priser
er ekskl. moms
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B2B PARTNER

PRODUCT PLACEMENT
(tilkøb)

Arena Næstved kan integrere
partneres produkter eller ydelser i
vores events. Bliv synlig netop dér
hvor alle publikummer kommer
forbi – ikke som en ’støjende’
tilføjelse med logobannere eller
-balloner, men som en positiv
add-on oplevelse for folk. Fysiske
genstande som boliginventar,
beklædning, biler, fødevarer og
andre varer kan vi inddrage i vores
udsalgssteders repertoire, mens
serviceydelser som rådgivning,
håndværksydelser, design mv.
kan indgå i folks oplevelse til de
enkelte events.
Der er stort potentiale i denne
slags sponsoraktivering, som vi
sammen udvikler og prissætter.

1		

EKSTRA BOTTOMS
UP FADØLSKRUS

ÅRSMØDE
OG STAKE
HOLDERMØDE

Har du set vores fadøl der
skænkes lynhurtigt fra bunden?
At de gyldne dråber ikke
løber baglæns ud skyldes en
magnet, der effektivt lukker
optankningshullet efter skænkning. Denne magnet kan blive
din – og er der mon nogen
mere sikker eksponering end
bunden af en fadøl, der får folk
til at sukke efter mere…?

En gang årligt inviteres Arena
Næstveds nærmeste interessenter til en lukket session,
hvor vi præsenterer hvad vi
har i ærmet til den kommende
sæson, og hvordan vi oplever
de vigtigste trends i eventbranchen. Alle partnertyper,
de hyppigste brugere af huset,
det kommunalpolitiske lag
o.a. nære samarbejdspartnere
inviteres.

(tilkøb)

Udover de krus du allerede har
med i aftalen, kan du for 3000
kr. per 1000 krus få tryk på
ekstra magneter med dit logo,
der vil blive brugt bredt til alle
vores events eller specifikt til
en særlig koncert eller sportsbegivenhed.

Desuden holdes et bredt,
offentligt årsmøde om tingenes tilstand i Arena Næstved,
hvortil også erhvervspartnere
inviteres og eksponeres.

ARENA NETWORKING SOM
MORGENMØDER
På seks årlige morgener arrangeres networking som morgenmøder – i én skarptskåret
time, som en frisk start på dagen, lige på vej
til arbejdet.
Møderne er udelukkende for vores erhvervs
partnere, bestyrelse og advisory board, i
et helt tight og inspirerende format, hvor
centrale meningsdannere fra underholdningsbranchen mv. leverer et oplæg, og der
netværkes på tværs til en croissant og en god
kaffe.
Tidligere oplægsholdere har blandt andet
været Assistentlandstræner Lars Jørgesen,
manden der satte Horsens på landkortet
Frank Panduro, Nephews guitarist Kristian
Riis, DMJX’ rektor Trine Nielsen og formand
for Dansk Artist Forbund Lena Brostrøm. Vi
lover at fortsætte på samme høje niveau!

Arena Næstved lever af gode relationer; til kunstnere, til sportsfolk, til publikum - og ikke mindst til erhvervslivet. Kun da, kan
vi skabe de mange øjeblikke af lykke der er vores mål. Jeg håber
vi med omstående erhvervspartnerformater fortsat rammer et
gensidigt ønske hos erhvervslivet, om at gøre relationerne endnu
stærkere i hele vores område – og sammen placerer os centralt i
publikums, forbrugeres og hele landets bevidsthed. Sammen kan
vi gøre det.
Stor tak til vores nuværende erhvervspartnere (pr. 1.9.2019)
NK Forsyning, Børge Jakobsen & Søn, Royal Unibrew, ShowTech,
Næstved Flise Center, Synergi, Sjællandske Medier, A&O
Carstensen, Næstved Boldklub, Heidi Normann, Gugliotta & Co.,
EHB Montøren, nova IT, H. Nielsen & Søn, Smålandshavet,
Revsbæk Revision, Profilbutikken, Beierholm, Frisko, AV-Huset,
Engelsted Petersen, Claus Skilte & Reklame, Emil Hansen & Søn,
Rengøringscentret, Næstved Fjernvarme og Sparekassen
Sjælland-Fyn.
Bedste hilsner
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