
Kunne I tænke jer at være en del af 
TEAM KONA SPIRIT 2018?



Vi søger sponsorer 
og samarbejdspartnere 
til sæsonen 2018

Hvad vil vi?



• Danmarks førende Triatlon-hold – 12 mænd med ambitioner om VM på 
Hawaii 

• Alle er positive repræsentanter – både i sport og erhverv
• Alle kører Ironman i 2018, samt diverse kortere stævner.
• Danmarks bedste Tri-hold for Amatører med elite setup
• Vi sætter triatlon på verdenskortet og er blandt de førende hold i DK

Hvem er vi?



Sæson plan 2018

• Uge 13 – træningslejr på Mallorca  
• Uge 20 – Træningslejr på Club Lasanta, samt Ironman Lanzarote
• Fra uge 20: Vi er repræsenteret til diverse Ironman events i 2018

• Ironman Texas
• Ironman Lanzarote
• Ironman Nice
• Ironman Hannover, Tyskland
• Ironman Hamborg, Tyskland
• Ironman Frankfurt, Tyskland
• Ironman Copenhagen, Danmark
• Ironman Barcelona, Spanien
• Ironman Hawaii, Big Island

Derudover er vi repræsenteret ved alle mindre triatlon events i Danmark 
– deriblandt Danmarks smukkeste: Silkeborg Triatlon



Team Kona Spirit 2018
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Hvad får I ud af det?
• Positiv omtale på www.kt-live4tri.com

• Antal besøg i gennemsnit ved indlæg: 1000 pr. dag
• Link til Facebook profil Keld Thomsen
• Link til samtlige profiler på Team Kona Spirit

• Positiv omtale i lokale medier. Der forventes indlæg i diverse dagblade. 
Pressemeddelelser bliver løbende udarbejdet op til Ironman events

• Mulighed for oplevelsesture med holdet og events/foredrag for jeres virksomhed

• Eventuelt træningsplanlægning og vejledning for dig og dine ansatte

• I har mulighed for at markedsføre jeres virksomhed som samarbejdspartnere 
for sund og aktiv livsstil



Hvad koster det?
Vi søger sponsorater og samarbejdspartnere. Priserne er for hele 2018.

Eksempel:
• Premium sponsorat: Kr. 200.000,-
• Guld sponsorat: Kr. 150.000,-
• Sølv sponsorat: Kr. 75.000
• Samt mindre sponsorater

Vil du være med til at gøre en forskel for dig og din virksomhed? 
Vil du være med til at skabe rammerne for et nyt og innovativt triatlon hold 
med fokus på positivitet og Team Spirit?

Så kontakt Keld Thomsen på keldthomsen33@hotmail.com eller 2636 0454



Sponsorater

• Premium:	  Team	  Kona	  Spirit	  powered by	  ”din	  virksomhed”.	  Din	  
virksomhed	  vil	  blive	  nævnt	  ved	  al	  omtale	  af	  Team	  Kona	  Spirit	  og	  have	  
logo	  på	  alt	  tøj,	  samt	  levende	  reklame	  på	  website.

• Guld:	  Tryk	  på	  tøj,	  website	  og	  samarbejdsaftaler	  ifbm med	  
virksomhedsarrangementer	  m.m.

• Sølv:	  Tryk	  på	  tøj,	  website	  og	  samarbejdsaftaler	  ifbm med	  
virksomhedsarrangementer	  m.m.



Vi glæder os til at høre fra jer

Mange sportslige hilsner
Team Kona Spirit
Keld Thomsen
Mail: keldthomsen33@hotmail.com
www.kt-live4tri.com
Tlf: 26 36 04 54


