
Erhvervsnetværk i Triton Ballerup 
 
Erhvervsnetværkets formål: 
At skabe et inspirerende og gavnligt erhvervsnetværk, til gavn for erhvervslivet og sporten i 
Ballerup Kommune 
 
 
Målgruppe: 
Virksomheder, der har interesse i at støtte ungdoms og eliteidrætten i Ballerup Kommune. 
 
Virksomheder der via stærkt netværk i en imponerende og inspirerede sportsgren, ønsker at 
skabe grundlag for øget vækst og stærkt samarbejde. 
 
Et sponsornetværk med ramme omkring svømmesporten i Ballerup Kommune vil desuden 
gøre Ballerup Kommune til foregangskommune i en af landets største og bedst præsterende 
idrætsgrene. 
 
 
Fordele for netværket: 
Erhvervsnetværket har adgang til en endnu uudnyttet reklameflade og reklameværdi hvor 
målet er at iklæde de sportslige arrangementer, der afholdes i og omkring East Kilbride 
Badet og Ballerup Idrætsby, et sponsorsetup, der tydeligt eksponerer de sponsorer, der 
indgår i Triton Ballerups Erhvervsnetværk. Dette sponsorsetup skal ikke blot skabe festlige 
og inspirerende rammer - det skal give tydelig og synlig sponsor eksponering. 
 
 
Klubbens tilbyder eksponering til stævner vha. følgende “produkter”: 

● Entré til hallen: 
○   Fra parkeringsplads til indgangsparti 10-12 beachflag 

 
● Hallens entré: 

○ Fra indgang til omklædning og adgang til hallen. Sponsortæppe og 4-6 Roll 
Ups 

 
● I svømmehallen under stævnet: 

○ Bannerreklamer 50 stk. (200x50cm) bannerskilte. 
○ Store 1m. balloner ved hver bane - i alt. 12 stk. 
○ Megabanner: Adskillelse af start- og klargøringsområde. 
○ Sponsorvæg bag præmieskammel 

 
● Sponsorgaver til aktive, balloner, vandflasker, badehætter, t-shirts, nøgleringe m.v. 
● Heat- og løbssponsorater 

 
 
 
 



Øvrige eksponeringsmuligheder: 
● Daglig eksponering på banner i East Kilbride Badet som til dagligt er åbent for 

offentligheden 
● Mulighed for eksponering af virksomhedens navn/logo på klubbens stævnebanner 

som ophænges til samtlige stævner og mesterskaber som klubben deltager i i andre 
haller 

● Mulighed for produktfremvisning og anden reklame under klubbens egne stævner 
● Omtale og tagging på klubbens sociale medie-profil som har omkring 1000 følgere 
● Omtale på klubbens hjemmeside 
● Annoncering i trykte medier 
● Mulighed for print af logo på svømmernes tøj.  

 
 
Udover at eksponere virksomheden igennem ovenstående tilbydes mulighed for deltagelse i 
4 årlige netværksmøder med interessante oplægsholdere og andre netværksaktiviteter. 
 
Derudover kan klubben udbyde træningstilbud til medlemsvirksomhedernes medarbejdere 
samt disses børn. 
 
 
Om klubben: 
Svømmeklubben Triton Ballerup tæller ca. 100 elitesvømmere 
 
Klubben afholder 2 årlige stævner med ca. 2.000 besøgende samt 4 årlige lokale stævner 
med ca. 2-300 besøgende samt et årligt sponsorstævne 

 
Tritons elitesvømmere deltager i 8-10 invitationsstævner årligt, 2 regionale mesterskaber, 2 
årlige danske mesterskaber og 1 årligt dansk mesterskaber for hold.  
 
Triton har pt. 2 svømmere på det danske seniorlandshold og har en bred repræsentation af 
svømmere i både det danske junior og årgangslandsholdssystem. 
 
Klubben indgår som elitesatsningsidrætsgren i Ballerup kommune og er støttet af Team 
Ballerup. 
 
Medlemsskab af erhvervsnetværket koster kr. 3.000,- 
 
Kunne det være interessant for din virksomhed at deltage kan du kontakte Tritons 
sponsoransvarlige Karsten Olesen på tlf. 4089 9008 eller via email info@ko-produktion.dk 
og høre nærmere. 
 
 


