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PRO MOTE D BY TH E AGGE R FO U NDATI O N

JEG RÆKKER UD TIL ALLE IGEN ...
I 2017 lykkedes det at indsamle et stort beløb til udsatte børn.

trænger til at blive hjulpet. Sådan at de også
føler, at der er plads til – og brug for – dem.

De mange penge kunne vi sende videre til
Red Barnet i Danmark, og jeg ved, at pengene har gjort en forskel for de unge mennesker, der har været en del af projektet ”Plads
til Alle”. Kort fortalt handler initiativet om at
få børnene ind i sports- og fritidsklubberne.
Her skaber man relationer, bygger venskaber og finder afgørende holdepunkter i tilværelsen. Man er ”med” i livet.

Her kan du læse lidt om, hvordan arrangementet vil blive foldet ud næste gang. Vi
gjorde nogle nyttige erfaringer i sommeren ´17. Nu stræber vi efter at gøre dagen
endnu mere vellykket. Festlig, afslappet og
uformel. Men derfor skal alting jo spille.

Vi samlede pengene ind fra både virksomheder og privatpersoner. Fælles for dem var
ønsket om at give og hjælpe. Lige minde sig
selv og hinanden om, at vi, der har meget,
godt kan undvære lidt. Tak for jeres bidrag!
Jeg rækker ud til alle igen i forbindelse med
sommerens golf- og gallaevent. Mit håb er,
at vi kan skabe mere opmærksomhed omkring Red Barnets kæmpe arbejde og sende en tanke og et flot beløb til de børn, der

Jeg håber, at I derude stiller op igen. Både
på dagen for at spille golf i selskab med
spændende mennesker fra sportsverdenen
over kulturen til underholdningsbranchen.
Og stiller op ikke mindst for de børn, der
vil være taknemmelige for alle små skub, vi
kan give dem i den rigtige retning.

GOLF & GALLA FOR
Velgørenhed er omdrejningspunktet, når
jeg den 22. juni 2019 for anden gang står
bag charity eventet Golf & Galla i København.
Det sker igen i samarbejde med Red Barnet og Helle Thorning-Schmidt, Danmarks
tidligere statsminister, der i dag er CEO for
Save the Children International.
Overskuddet fra arrangementet går til
projektet ”Plads til Alle” (se beskrivelse på
side 4).

”Alle børn i verden fortjener en tryg barndom og
en fremtid som en del af fællesskabet. Intet barn
må efterlades tilbage - heller ikke i Danmark.
Det er derfor igen en stor ære at deltage i Agger Foundation Golf og Galla, hvor overskuddet
ubeskåret går til Red Barnet - Danmarks største
hjælpeorganisation for børn.”
Helle Thorning-Schmidt

PLADS TIL ALLE
”Plads til Alle” hjælper børn og unge fra udsatte familier ind i fællesskabet i fritiden med andre børn og unge. Ofte har familierne
ikke ressourcer til at hjælpe deres børn til at gå til en idrætsaktivitet. Mange af børnene har det vanskeligt i skolen og derhjemme, og flere er ensomme og isolerede efter skoletid. Gennem
Red Barnets ”Plads til Alle” oplever udsatte børn i kommuner
rundt om i landet, hvordan fodbold og andre fritidsaktiviteter
kan være en social løftestang for dem, for gennem deres deltagelse i f. eks. fodbold får de venner, møder positive voksne, får
motion og et øget selvværd. Alt sammen positive oplevelser,
der hjælper dem gennem en ellers vanskelig barndom og ungdom og ruster dem til fremtiden.
Daniel Agger har ved Golf & Galla 2017 indsamlet midler til at
gøre Red Barnet-indsatsen ”Plads til Alle” mulig i Brøndby og

Hvidovre Kommune. Med indsatsen støttes børnene til at blive
godt integreret i lokale fritidsaktiviteter, som kan styrke deres
trivsel i opvæksten. Midlerne har allerede skabt et stærkt fundament og sikret udsatte børn adgang til foreningslivet.
Overskuddet fra Golf & Galla 2019 vil forhåbentligt give endog
endnu flere børn mulighed for at blive inkluderet i foreningslivet
fællesskaber. En uundværlig hjælp for at det gode arbejde kan
fortsætte.
”Plads til Alle” er for børn i alderen 5-12 år. I et samarbejde mellem lokale fodboldklubber, Red Barnets lokalforeninger og over
20 af landets kommuner støttes børn, der af forskellige sociale,
kulturelle eller helbredsmæssige grunde har svært ved at blive
inkluderet i det lokale foreningsliv.

GO L F FO R CHA RIT Y
Allerede nu tør jeg godt love, at det bliver et stærkt hold af
tidligere og nuværende sportsstjerner, musikere, skuespillere og kunstnere fra ind & udlandet som vil dyste på golfbanen i en god sags tjeneste.
Rammerne rundt om skal være eksklusive og uformelle på
samme tid. Og der skal også være tid til at feste og hygge
for deltagerne.

Golfarrangementet vil foregå på Royal Golf Club Copenhagen.
Det er en kendt mesterskabsbane, tidligere vært for Challengetouren, med et fantastisk layout og altid i super stand
og samtidig nøje udvalgt for dets lokation tæt på Københavns centrum.

GA L L A FO R CHARIT Y
Aftenens gallaarrangement vil foregå på Crowne Plaza.
Der bydes velkommen på den røde løber, gallamiddag
med tilhørende vinmenu, live auktion* på scenen, underholdning, live bands og natklub i hotellets ballroom.
En lang række kendte musikere og kunstnere kommer
for at støtte op om Galla for Charity.
Der vil løbende komme opdateringer om underholdningen på dagen, aftenen og natten.
Crowne Plaza ligger blot få minutter fra Royal Golf Club

Copenhagen, og der er arrangeret shuttle transport fra
golfklubben til Crowne Plaza.
*Agger for Charity live auktionen vil indeholde en række spændende og attraktive emner, som vil blive bortauktioneret i aftenens løb. Derudover vil der være en række emner der auktioneres
på hjemmesiden forud for eventet samt på aftenen vil der sideløbende være en silent auktion, som kører side løbende med live
auktionen.
Der fremsendes et detaljeret katalog med auktionsemner i ugerne
op til eventen.

HVAD S K AL S K E ?
FORELØBIGT PROGRAM FOR DAGEN:
Kl. 07.00 Registrering
Kl. 07.30 Velkomst og morgenmad
Kl. 8.45 Golf clinic
Kl. 09.30 Gun start
Kl. 12.00 Frokost på banen
Kl. 15.30 Præmieoverrækkelse
Kl. 17.00 Shuttlebusser til Crown Plaza
Kl. 18.00 Rød løber og velkomst til Gallaarrangement
Kl. 19.00 Gallamiddag, livemusik samt liveauktion
Kl. 23.30 Afterparty
Der tages forbehold for ændringer.

HVORDAN KAN DU VÆRE MED?
Som Golf-partner kan du ansøge om at købe et
af de 22 hold, der er til rådighed i Golf for Charity.
Hvert hold består af tre personer, som spiller sammen
med én af de inviterede kendte personligheder.
Som Galla-partner er det muligt at købe et eller
flere borde til hver otte personer. Her deltager man
udelukkende i Galla-arrangementet på Crowne Plaza.

GOL F PARTNE R
Som Golf Partner for Golf for Charity deltager man med ét hold
i golf eventen (tre personer) samt tre ledsagere til Galla-arrangementet.
Derudover tilbydes en række muligheder for eksponering.
Eksponering:
• Ret til opstilling af tre tv-skilte (286 x 100 cm)
på golfbanen*
• Logo på website

Hospitality:
• Deltagelse med ét hold i Golf for Charity
(tre gæster) på Royal Golf Club Copenhagen.
Hvert hold består af fire spillere: En VIP + tre gæster

• Logo på interview/medievæg i golfklub
og hotellobby

• Deltagelse for seks personer til Galla for Charity
med ankomst på den røde løber fra kl. 18.00

• Mulighed for tilkøb af reklamespots som vises
på de opstillede storskærme rundt på banen.

• Tre dobbeltværelser på Crowne Plaza
lørdag den 22. Juni

(se beskrivelse på side 12).

• Mulighed for tilkøb af ekstra borde til gallamiddagen for otte personer til kr. 20.000,-

*reklameskilte koster 3.300 kr. pr. stk

Pris: Kr. 38.000,(ex. moms)

GAL L A PARTNE R
Som galla-partner for Golf for Charity råder man over et bord
til otte personer til gallaarrangementet på Crowne Plaza
Eksponering:
• Logo på website
• Navn og logo på bordplan og bord
Hospitality:
• Deltagelse for otte personer til Galla for Charity,
med ankomst på den røde løber fra kl. 18.00
på Crowne Plaza

Pris: Kr. 20.000,(ex. moms)

Tilkøbsmulighed: Tilkøb af ekstra plads til Gallaarrangementet kr. 3.000,- pr. stk.

T H E AGGE R FOUNDATION
SALE S TE AM
Morten Dyhr Christensen
+45 26 29 85 63 – mdc@theaggerfoundation.com
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bestille reklameplads til egne spots på storskærm
bestille egne optagelser fra professionelle fotografer on-location fra dagen

30 sekunder
reklamespot

60 sekunder
HIGHLIGHT video

Ekstra tilbud til sponsorer

1. Vist 20 gange på dagen
1. Klippet og redigeret
2. Vist påFå
2 storskærme
2. Red
Barnet & Agger
din reklame på
storskærm
a. ved klubhus
Foundation logo
&
b. ved hul 7

Bestil HIGHLIGHT
video
Alle sponsorer kan bestille deres helt egen
Alle sponsorer kan få eksponeret deres
Highlight videooptagelse fra Charity Golf Cup på
virksomhed, logo eller
egneCharity
afprodukt
digmed
fra
Golf Cup
Royal Golf Club.
reklamespots overfor Danmarks erhvervselite
til Charity Golf Cup

Involvering
af The Agger
Foundation
& Redsamt
På Charity Golf Cup dagen vil der bliver opstillet
2 storskærme
med
LIVE billeder
Barnet logo og
kendetegn
samt
naturligvis deog
scoreboard. Ved sidste Charity Golf Cup var oplevelsen
at stort
set alle
publikummer
mange kendte profiler blandt deltagerne
deltagere kiggede meget ofte på storskærmen.

På Charity Golf Cup dagen vil der bliver opstillet 2 storskærme med LIVE billeder samt
scoreboard. Ved sidste Charity Golf Cup var oplevelsen at stort set alle publikummer og
deltagere kiggede meget ofte på storskærmen.
Dækningen foregår med storskærm og professionel kamerahold, og derfor kan du som
sponsor få en unik mulighed for at
- bestille reklameplads til egne spots på storskærm
- bestille egne optagelser fra professionelle fotografer on-location fra dagen

30 sekunder
reklamespot
1. Vist 20 gange på dagen
2. Vist på 2 storskærme
a. ved klubhus
b. ved hul 7

60 sekunder
HIGHLIGHT video
1. Klippet og redigeret
2. Red Barnet & Agger
Foundation logo

Alle sponsorer kan få eksponeret deres
virksomhed, logo eller produkt med egne
reklamespots overfor Danmarks erhvervselite
til Charity Golf Cup

Alle sponsorer kan bestille deres helt egen
Highlight videooptagelse fra Charity Golf Cup på
Royal Golf Club.

Pris 5.000 , pr. reklamespot

Pris 5.000 , pr. Highlight video

Involvering af The Agger Foundation & Red
Barnet logo og kendetegn samt naturligvis de
mange kendte profiler blandt deltagerne

Dækningen foregår med storskærm og professionel kamerahold, og derfor kan du som
sponsor få enPris
unik 5.000
mulighed, for
- at
Pris 5.000 , - bestille
til egne spots på storskærm
pr.reklameplads
reklamespot
pr. Highlight video
- bestille egne optagelser fra professionelle fotografer on-location fra dagen

Reklamespots og optagelser fra eventet bidrager til at øge værdien af sponsoratet, ved
efterfølgende brug på egne sociale medier og til intern markedsføring i virksomheden.

Reklamespots og optagelser fra eventet bidrager til at øge værdien af sponsoratet, ved
30
sekunder
60 sekunder
efterfølgende
brug
på egne sociale medier og til intern markedsføring
i virksomheden.

For mere information og booking kontakt venligst:
PÅ VEGNE AF AGGER FOR CHARITY EVENT
SYDKYSTEN MARKETING
Martin Svanevik - Telefon +45 93 88 50 50 - e-mail martin@sydkysten-marketing.dk

reklamespot

HIGHLIGHT video

Branding i den gode sags tjeneste sammen med
The Agger Foundation & Red Barnet

1. Vist 20 gange på dagen
1. Klippet og redigeret
2. information
Vist på 2
2. Red Barnet & Agger
For mere
og storskærme
booking kontakt venligst:
PÅ VEGNE AF AGGER
FORklubhus
CHARITY EVENT
a. ved
Foundation logo
SYDKYSTEN MARKETING
ved
Martin Svanevik -b.
Telefon
+45hul
93 88750 50 - e-mail martin@sydkysten-marketing.dk
Alle sponsorer kan få eksponeret deres
virksomhed, logo eller produkt med egne
reklamespots overfor Danmarks erhvervselite
til Charity Golf Cup

Alle sponsorer kan bestille deres helt egen
Highlight videooptagelse fra Charity Golf Cup på
Royal Golf Club.
Involvering af The Agger Foundation & Red
Barnet logo og kendetegn samt naturligvis de
mange kendte profiler blandt deltagerne

Branding i den gode sags tjeneste sammen med
The Agger Foundation & Red Barnet

