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TTH HO L ST B RO

NORDVESTJYLLANDS
SPORTSLIGE FYRTÅRN
Profilering, værdi og fællesskab.

55.000
TILSKUERE

350

215 MIO.

SPONSORER

MARKEDSFØRINGSVÆRDI

FOKUS PÅ OPLEVELSEN

NORDVESTJYLLANDS
STÆRKESTE NETVÆRK

LOKALT, REGIONALT OG NATIONALT

2,5 MIO.

TALENT

175

PLAN 2023

TV SEERE

INVESTERING I LOKALE TALENTER

LOKALE
FRIVILLIGE

POKALER OG TRIUMFER
Det historiske overblik

Titler

Deltagelse europæisk turneringer

2020 DM-bronze

2014 DM-bronze

2020 EHF Cup

2015 EHF Cup

2018 Super Cup vinder

2013 EHF Cup, bronze

2019 EHF Final 4

2013 EHF Cup

2018 Pokal-guld, Final 4

2012 DM-bronze

2018 EHF Cup

2010 EHF Cup Winners Cup

2016 DM-sølv

2009 DM-bronze

2017 EHF CL

2003 EHF Challenge Cup

2015 Pokal-sølv, Final 4

2008 Pokalmestre

2016 EHF Cup

tthholstebro.dk

tthholstebro

tthholstebro
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I FÆLLESSKAB ER VI STÆRKEST
Tophåndbold, netværk og business
Velkommen til tophåndbold i en af Danmarks stærkeste
herreklubber, som hvert år er en del af toppen i den danske
liga, og har opnået markante sportslige resultater.
•
•
•
•

DM-sølv og senest DM-bronze
Pokaltitel og Final4 deltagelse
Deltagelse i Champions League
EHF Final4

TTH Holstebro - en af landets mest
eksponeret ligaklubber
Med et tophold som rummer ligaprofiler og landsholdsspillere samt spændende talenter, opnår du som TTH-partner
stærk eksponering, både nationalt, regionalt og lokalt.
•
•

Derfor er TTH Holstebro Nordvestjyllands sportslige fyrtårn, som hvert år er
samlingspunkt for tusindvis af tilskuere,
og en stærk ambassadør for Holstebro
Kommune, vores region og for Danmark
i Europa.

Vær med i jagten på nye triumfer
Vores mål er at være en af Danmarks førende herreklubber.
Vi har ambitioner – store ambitioner.
Med stor passion hos trænere, spillere, ledere og ansatte i
klubben, har vi sat et stærkt hold, som i fællesskab vil arbejde hårdt for, at vi opnår høj kvalitet i alt, hvad vi gør.

•

Du får individuelle løsninger og lige den eksponering,
som din virksomhed har behov for
Du kan opnå stærk Tv-eksponering foran millioner af
Tv-seere
Du bliver set af over 50.000 tilskuere i Gråkjær Arena
– Danmarks bedste håndboldarena

Velkommen på TTH-holdet
Vi glæder os til at se dig og din virksomhed på vores hold,
hvor vi med sammenhold skaber den fællesskabs- og
vi-følelse, som vi alle har behov for.

Når TTH Holstebro går fra Gråkjær
Arena som vinder, opnår vi sammen
den gode følelse, som giver energi,
trivsel og stolthed hos os alle, i
hjemmet, på jobbet og i fritiden.

Vi har Nordvestjyllands stærkeste
erhvervsnetværk med 350 virksomheder
Her er du en del af et fællesskab og sammenhold med
mange fordele som sponsor:

Her er du en del af noget større, og som gør, at vi er stolte af
at komme fra Nordvestjylland. Det er det, sporten kan.

•
•
•
•
•
•

I fællesskab er vi stærkest
– både på og udenfor banen

Adgang til tophåndbold
Stærke fællesoplevelser i Gråkjær Arena
Flot forplejning og hospitality
Spændende sponsor- og netværksarrangementer
Adgang til TTH Business koncept med mange fordele
Attraktive firma- og personaleevents

Velkommen til tophåndbod, netværk og business.

TTH BUSINESS – successfuld start med
150 business bookinger
I TTH handler vi med hinanden. Her får du direkte samhandel mellem sponsorer, og adgang til et stærkt sammenhold,
hvor relationer mellem klubbens sponsorer styrkes dag for
dag.
•
•
•

Adgang til det eksklusive TTH Business koncept
Adgang til TTH Fordele hvor du opnår besparelser og
erhvervsfordele
Adgang til GO´ MORGEN BUSINESS – netværk og
direkte business møder

John Mikkelsen,
Direktør,
TTH Holstebro

