
Aarhus Fremad 
Sponsorkoncept

2021





Aarhus Fremad – vores hvorfor
Vi i Aarhus Fremads netværk er i øjenhøjde med alle de, som er i øjenhøjde med de fleste.

Sammen, i fællesskab, manifesteres holdninger til skabelse af merværdi

Før, under og efter kamp og møder hylder vi fællesskabet og medlemmerne

På Vangen, i lokalområdet og i Aarhus skaber vi glæde for dig.

Vi værner om tiden og historien ved at være behandle den respektfuldt. 

Hos os er udvikling ikke kun en forandring, men også en eftertænksom stilstand på hvordan vi løfter os sammen

Hos os går tiden stille Fremad - #dsng ’Det skal nok gå’

Vores fort – Riisvangen – i det nordlige Aarhus bukker og byder velkommen til dig,

som vil stå op ad banen eller dig, som vil sidde under poppeltræernes skygge og øge dit netværk og forretning.

Her er alle velkommen til at se fodbold og få fornøjelse fra deres helt din vinkel, da det skaber inderlig glæde

Aarhus Fremad er et fællesskab, en kultur og en fodboldklub.

Sammen vil vi udfordre fodboldkulturen i Danmark og det er du en del af!



Aarhus Fremad – Hvad vil vi? Hvor er vi?

• Vi vil spille 1. division
• Alle spiller for at vinde, vi er pt i 2. division – næste step er 1. division

• Status 2021
• Kontraktfodbold – Licenskravene bliver større
• Facilitetsplan – Omklædningsrum, Kunstgræs & Bunkerprojekt
• Entre til kampene
• Økonomisk opbakning fra ejerkreds
• Indtægter går til sportslig udvikling



Aarhus Fremad – Fokus

• Fremad har qua historien og placeringen i Aarhus mulighed 
for at være anderledes end de andre – den skæve vinkel

• Kampene på Riisvangen skal være et fristed for dagligdagen, 
dog med relationer, netværk, fællesskab og hygge i 
højsædet.

• Målsætningen er 1.000 tilskuere, selv i 2. division. 
• Kampsponsor
• Street Food
• Aktiviteter – Fremad Folket  



Aarhus Fremad Netværket – dit udbytte! 

• Breakfast Club
• 11 morgenmøder, første fredag i hver måned fra 7.30 til 9.30 – dit forretningsmæssige frirum 

• God morgenmad med forskellige oplæg 
• Ingen visitkort – du skal skabe dine relationer
• Fremad-ånden er med på møderne

• Matchpadel /Matchbold
• Padelnetværk 1 fredag om måneden

• Padel eller fodbold, hvor du netværker aktivt
• Companyday, morgenmøder, kundepleje, personaledag, medarbejderdag eller firmaudflugt

• Kampene på Riisvangen 
• Danmarks mindste men hyggeligste VIP-oplevelse

• Kulturtilbud
• Bora Bora, Svalegangen, VoxHall og Øst for Paradis

• Visionen for Netværk & Aktivering: 
• Vi vil skabe et netværk, hvor relationer og fællesskab er i højsædet.
• Hvor du møder dine relationer i andre rammer end normalt
• Hvor du kan give noget tilbage til dit eget netværk
• Være et punkt, hvor Fremad skaber en forretning, så vi udvikler hele produktet Aarhus Fremad



Aarhus Fremad – Guldgruppen
• Beskrivelse af konceptet

• Samarbejde uden for banen
• Flere tilskuere og skabe værdi 
• Studieevents på Riisvangen

• Venskabsklubber 
• FC Åben Modus (Jounalisterne)
• FC Jura 
• ISFK (Statskundskab)
• Snak med tre andre pt

https://www.aarhus-fremad.dk/nyheder/aarhus-fremad-indgaar-venskabsklubssamarbejde-med-fc-jura-fc-aaben-modus-ifsk/


Aarhus Fremad – Fællesskabet

• Fælleskabsprojekter i Aarhus Fremad
• Lommeguld
• Partnerskab om Socialt Ansvar
• Træningsbaner

• Visionen er at Fremad ikke kun er en fodboldklub

https://www.facebook.com/lomGuld/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn%3Ali%3AugcPost%3A6714448695204614144/?actorCompanyId=20133977


Aarhus Fremad – andre vinkler
• Fremad Folket 

• Fremad folket bliver første delejer af en fodboldklub i Danmark
• Frivillighed for kr. 500 hvert år 

• Hjørnebanden og Fremad Forward
• Det her er fællesskabet - Kamp på vangen

• Vores egen Tv-serie – ‘Det skal nok gå’

https://www.aarhus-fremad.dk/fremad-folket/om-fremad-folket/
https://www.youtube.com/watch?v=13xCdolYmqA
https://www.youtube.com/watch?v=6bsiyfm_rQo&t=1s


Aarhus Fremad – #forzafremad #dsng
3. mest eksponeret i 2. div på
• Facebook – Over 4.700 følgere 

• Nyheder, kampe og spillere – øge kendskabet til det brede publikum

• Twitter – Over 1.100 følgere 
• Nyheder, kampe og spillere – øge kendskabet til fodboldspecialister

• Instagram –Over 2.300 følgere 
• Nyheder, kampe og spillere – øge kendskabet til de unge

• LinkedIn – Over 1.100 følgere 
• Sponsorerfokus med nyheder – Opsalg 7.781 visninger

• Riisvangen
• 746 i gennemsnit i efteråret 2019 & 423 i foråret 21 
• 1.972 tilskuere til en 2. divisionskamp
• Udsolgt 10 kampe i træk i 2020 (COVID-19)
• 295 solgte sæsonkort i efteråret 2020



Aarhus Fremad – Dine muligheder

• Medlem af netværket
• Adgang til alle kampene
• Eksponering

• Trøje/tøj
• Bander & Kampsponsorater
• Digital markedsføring



Aarhus Fremad 

‘Det skal nok gå’
#dsng


