
HOSPITALITY OG 
NETVÆRK



Superligaen MCH Arena  /  Partner Club

 PARTNER CLUB

HOSPITALITY:
• 2 VIP kort til VIP Loungen (i Partner Loungen) med adgang 2 timer før kamp.
• Faste pladser på sponsortribunen.
• Spisning før hver kamp og servering af drikkevarer ved bordet. 
• Drikkevarer ad libitum før kampen, i pausen og efter kampen (øl, sodavand, vin og kaffe).
• Forfriskninger i pausen, AfterMatch og forfriskninger efter kamp.
• FCM indlæg.
• VIP parkering.

NETVÆRK:
• Over 700 potentielle nye samarbejdspartnere i netværket.
• Adgang til FCM sponsor-udebanetur og andre FCM sponsorarrangementer.

EKSPONERING:
• Logo/navn på fcm.dk, kampprogram og sponsortavler.
• Bannervisninger med aktivt link på FCM-app’en – ca. 5.000 visninger.
• Diverse eksponeringsmuligheder på LED, skilte m.v. (mod merpris).

Vores mest efterspurgte pladser med udsigt 
og luksuriøs hospitality.

Kr. 200.000,-
 Inklusiv tilkøb efter eget valg på minimun kr. 135.000,-



Superligaen MCH Arena  /  Business Club

BUSINESS CLUB

HOSPITALITY:
• 2 VIP kort til VIP Loungen med adgang 2 timer før kamp.
• 2 faste pladser på sponsortribunen.
•  Spisning før hver kamp og drikkevarer ad libitum før kampen, i pausen og efter kampen 

(øl, sodavand, vin og kaffe).
• Forfriskninger i pausen, AfterMatch og forfriskninger efter kamp.
• FCM indlæg.
• VIP parkering.

NETVÆRK:
• Over 700 potentielle nye samarbejdspartnere i netværket.
• Adgang til FCM sponsor-udebanetur og andre FCM sponsorarrangementer.

EKSPONERING:
• Logo/navn på fcm.dk, kampprogram og sponsortavler.
• Bannervisninger med aktivt link på FCM-app’en – ca. 5.000 visninger.
• Diverse eksponeringsmuligheder på LED, skilte m.v. (mod merpris). 

Eksklusivt og fleksibelt sponsorat efter dine ønsker.

Kr. 100.000,-
 Inklusiv tilkøb efter eget valg på minimun kr. 47.500,-



Superligaen MCH Arena  /  Club 99

CLUB 99

HOSPITALITY:
• 2 VIP kort til VIP Loungen med adgang 2 timer før kamp.
• 2 faste pladser på sponsortribunen.
•  Spisning før hver kamp og drikkevarer ad libitum før kampen, i pausen og efter kampen 

(øl, sodavand, vin og kaffe).
• Forfriskninger i pausen, AfterMatch og forfriskninger efter kamp.
• FCM indlæg.
• VIP parkering.

NETVÆRK:
• Over 700 potentielle nye samarbejdspartnere i netværket.
• Adgang til FCM sponsor-udebanetur og andre FCM sponsorarrangementer.

EKSPONERING:
• Logo/navn på fcm.dk, kampprogram og sponsortavler.
• Bannervisninger med aktivt link på FCM-app’en – ca. 5.000 visninger.

Eksklusivt sponsorat i populær erhvervsklub.

Kr. 52.500,-



Superligaen MCH Arena  /  Club Europa

CLUB EUROPA

HOSPITALITY:
• 2 VIP kort til Europa Lounge by Arctico Security (stueplan) med adgang 2 timer før kamp.
• 2 faste pladser på sponsortribunen.
•  Spisning før hver kamp og drikkevarer ad libitum før kampen, i pausen og efter kampen 

(øl, sodavand, vin og kaffe).
• Forfriskninger i pausen, AfterMatch og forfriskninger efter kamp.
• FCM indlæg.
• VIP parkering.

NETVÆRK:
• Netværk med mere end 100 potentielle samarbejdspartnere.
• Adgang til FCM sponsor-udebanetur og andre FCM sponsorarrangementer.

EKSPONERING:
• Logo/navn på fcm.dk, kampprogram og sponsortavler.

Forplejning og god stemning på højeste niveau.

Kr. 32.000,-



Superligaen MCH Arena  /  Hall of Fame

HALL OF FAME

HOSPITALITY:
• 2 adgangskort til Hall of Fame-Loungen.
• 2 faste pladser på sponsortribunen.
• Spisning og drikkevarer.
• Forfriskninger i pausen.
• FCM indlæg.

NETVÆRK:
• Netværk med mere end 100 potentielle samarbejdspartnere.
• Adgang til FCM sponsor-udebanetur og andre FCM sponsorarrangementer.

EKSPONERING:
• Logo/navn på fcm.dk, kampprogram og sponsortavler.

Autentisk fodboldstemning med hyggelig networking.

Kr. 24.000,-



Superligaen MCH Arena  /  Regions Partner

REGIONS PARTNER

HOSPITALITY:
•  VIP adgang til Europa Lounge by Arctico Security for 2 personer til 8 kampe  

(6 grundspilskampe + 2 slutspilskampe).
• Forplejning og drikkevarer ad libitum før, under og efter kampen. 
• Der serveres mad inden kampen.
• Oplæg til kampen, eventuelle indslag og After Match. 
• Mulighed for tilkøb af ekstra VIP-billetter og/eller almindelige billetter. 

NETVÆRK:
• Netværk med potentielle samarbejdspartnere.

EKSPONERING:
• Logo/navn på fcm.dk, kampprogram og sponsortavler.
• Ret til at kalde sig FCM-sponsor og i den kontekst bruge FCM-logoet.

For dig, der vil være en del af regionens største 
erhvervsnetværk.

Kr. 14.500,-



Superligaen MCH Arena  /  Juniorklub

JUNIORKLUB

HOSPITALITY:
•  Adgang til juniorklubben fra 2 timer før kamp.
•  Franske hotdogs, sandwich og drikkevarer ad libitum.
•  Adgang til samme lounge som kategorien (dog ikke en plads til spisning i Loungen).
•  Adgang til pladser på tribunen.

PlayStation og forplejning for børnene, mens de voksne 
netværker i loungen.

Kr. 4.000,-



Superligaen MCH Arena  / Actona Group Lounge

ACTONA GROUP LOUNGE

HOSPITALITY:
• Bespisning af op til 28 personer.
• Øl, vin og vand ad libitum.
• Eget serveringspersonale.
• Billetter til kampen.

LOUNGEN:
• Eksklusive designermøbler fra Actona Group. 
• Moderne AV-udstyr fra Bang & Olufsen.

Forkæl op til 28 personer i vores eksklusive lounge i loungen.

Kr. 30.000,-  
(FCK, BIF, AGF og slutspil kr. 40.000,-)



Superligaen MCH Arena  /  Bone’s Skybox

BONE’S SKYBOX

HOSPITALITY:
• Bone’s Original American Spareribs.
• Sam Bone’s egen BBQ-sauce.
• Bagt kartoffel med smør og salatbar.
• Dessert.
• Drikkevarer ad libitum.
• Billetter til tribunen.

SKYBOKSEN:
• Indrettet som en Bone’s Restaurant. 
• Op til 18 personer.

Nyd Bone’s originale spareribs og drikkevarer ad libitum, 
med udsigt over banen, i verdens fedeste omgivelser.

Kr. 25.000,-  
(FCK, BIF, AGF og slutspil kr. 35.000,-)



Superligaen MCH Arena  / Gastro13 Skybox

GASTRO13 SKYBOX

HOSPITALITY:
• Lækker menu fra Gastro13.
• Drikkevarer ad libitum.
• Billetter til tribunen.

SKYBOKSEN: 
• Op til 14 personer.
• Adgang to timer før kamp.

Unik fodboldoplevelse med populær luksusmenu 
fra Gastro13.

Kr. 25.000,- 
(FCK, BIF, AGF og slutspil kr. 35.000,-)



Superligaen Sponsorkategorier
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Superligaen FCM Netværk

FCM NETVÆRK

HOSPITALITY:
• Kamp og spisning på MCH til en udvalgt kamp med dine netværkskollegaer.
• 10 tribunebilletter/billetkoder til kampe i Superligaen.

NETVÆRK:
• 10-12 netværksmøder årligt (primært morgenmøder). 
• Sociale aktiviteter (julefrokost, Superliga-fodbold m.m.). 
• Tilbud om deltagelse i andre arrangementer i Relationsfabrikken-regi. 
• Brancheeksklusivitet i den pågældende gruppe. 
• Indlæg fra eksperter. 
 
FOKUSPUNKTER I FCM NETVÆRK: 
• Relationsdyrkelse. 
• Kendskab, kemi og tillid mellem deltagerne. 
• Potentialet i relationerne i 2. led. 
• Forretningsudvikling. 
• Personlig udvikling. 
• Vidensdeling i mindre teams.

Fokus på business viden og sociale aktiviteter.

Kr. 9.500,- 



Superligaen Lounge Event

LOUNGE EVENT

Vores Lounge Events er målrettet virksomheder, der ønsker at afvikle events/møder på en 
ekstern, unik location med mulighed for at kombinere et defineret program med inspire-
rende rammer, der summer af historie og top performance.  
Disse events afholdes ikke på dage, hvor der afvikles en hjemmekamp. 
 
LOUNGES: 
• Europa Lounge (op til 150 personer) / kr. 15.000,- 
• VIP Partner Lounge by Mariott (op til 750 personer) / kr. 25.000,- 
• Hall of Fame Lounge (op til 150 personer) / kr. 7.500,- 
• Actona Group Lounge (op til 28 personer) / kr. 5.000,- 
• Skybox (op til 12 personer) / kr. 5.000,- 
 
Et Lounge Event hos FC Midtjylland kan kombineres med et indlæg fra en FCM-personlig-
hed og/eller en rundvisning på MCH Arena *mod merpris. 
 
FORPLEJNING: 
Forplejning tilpasses ønsker og tidspunkt for afvikling af eventen. 
Den nødvendige teknik afstemmes på forhånd – derfra vil FCM’s team håndtere den  
aktuelle forberedelse samt service på dagen.

Gør dit arrangement helt specialt i vores unikke rammer bag 
facaden på MCH Arena.

Alle priser er eksklusiv forplejning.
Alle priser er inklusiv rengøring.

25%
SPONSOR- 

RABAT



Superligaen Foredrag

FOREDRAG

MÅLGRUPPE: 
Målgruppen kan være ansatte, kunder og alle mulige andre – fælles for alle foredrag vil 
være, at vi finder den rette FCM-person og sørger for at sammensætte et foredrag, der 
matcher jeres ønsker om budskaber og den grundlæggende værdi. 
 
UDBYTTE: 
Et FCM-foredrag vil altid være tilpasset jeres behov om tema og indhold, således jeres 
budskaber understøttes bedst muligt. Det er både indsigtsfuldt, værdiskabende for hver 
deltager og underholdende. 
 
ØKONOMI: 
Omfanget og praktikken af et foredrag kan variere, hvorfor nedenstående priser er 
fra-priser. Ligesom priser på udvalgte personer varierer. 
 
FCM FOREDRAGSHOLDERE: 
Claus Steinlein / Adm. direktør. 
Jacob Jørgensen / Kommerciel direktør. 
Preben Rokkjær / Marketing direktør. 
Thomas Thomasberg / Cheftræner. 
Kristian Bach Bak / Assistent træner og klubikon. 
Kristian Kjær / Ansvarlig for data og rekruttering. 
Ove Pedersen / Assisterende sportschef. 
Og mange flere...

Persongalleriet i FC Midtjylland er stærkt og bredt. Mange 
personer med forskellige baggrunde, historier og roller i klub-
ben kan aktiveres og bidrage med interessante fortællinger 
og inspiration inden for ledelse, mandskabsbehandling, 
udvikling, innovation – naturligvis krydret med legendariske 
anekdoter fra fodboldens finurlige verden. 

Priser fra kr. 10.000,- 
Ex. moms og transportomkostninger.




