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www.cphelite.com

Hvem er vi?

Hvad gør vi?

Hvor vil vi hen?

Siden 2017 være et talent hold af unge
elite ryttere baseret i Storkøbenhavn.

• Træner sammen hver uge for at have
den bedste team ånd

• Tour de France til Danmark i 2022
det giver enormt fokus på dansk
cykling

Vi giver muligheden for at udføre deres
sport på højeste niveau og komme videre
på professionelle hold.

• Kører alle danske A-løb og kører kun
for at vinde.

• Kører alle internationale løb i
Skandinavien

Pt. højeste rangerede ikke professionelle
hold i Skandinavien.

• Fokus på topresultat ved DM

Vi er del af foreningslivet og funderet i de
to moderklubber Amager CR og ABC.

• Kører internationale etape løb i
Europa for at udvikle rytterne til at
køre på højeste niveau

Alle ledere er frivillige.

• Hjælper hinanden for at vinde

12-14 elite ryttere.

• En af Danmarks stærkeste hold

• Vi har rytterne og organisationen
til at køre på et højere niveau –
UCI Continental
• Det vil I 2023 give adgang til
Postnord Danmark Rundt og tv-tid
• Flere internationale starter

• Naturligt næste skridt for holdet

Hvorfor støtte
elitesport?
• Cykling er unik på flere områder!
• Det er grøn transport i Danmark og al
konkurrence foregår i naturen og dens
elementer

• Succes får man som i et firma, gennem hård
træning og team work, samt risiko villighed
• Cykling bryder giver samhørringhed mellem
mennesker når man træner sammen i gruppe
• I støtter unge dedikerede mennesker til at nå
deres mål ved at give rammerne for at deltage
på højeste niveau

Top resultater 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GP Herning UCI – nr 2
Fyn Rundt UCI – nr 2
Himmerland rundt UCI – nr 2
U23 DM – nr 3
Demin cup afd 2 – nr 3
Demin cup afd 3 – nr 3
Demin cup afd 4 – nr 1 og 3
Randers Bike Week – nr 3
Mange 1,2 og 3 pladser i A-løb
3 ryttere på landsholdet til PNDR
Daniel Stampe højest rangerende rytter
5 ryttere til kommercielle hold i 2022

Mulighederne som sponsor

Som sponsor for et cykelhold bliver du især eksponeret gennem
SOME og TV.
I 2022 kommer Tour de France til Danmark som giver unik mulighed
for eksponering.
TV: Vi kører GP Herning med 40.000 seere og DM med ca 300.000
seere.
Som Contineltal hold også Post Nord Danmark Rundt. Et
navnesponsorat bliver fx nævnt 20-40 gange under DM samt
naturligvis visuel eksponering.

Lokal aktivering: En forretningskæde vil kunne eksponere os lokalt til
de ca. 40 lokale løb der køres rundt om i Danmark.
Netværk: Andre bruger os til at facilitere netværk og foredrag. I år
træner vi Netværk og har tur til Mallorca i efteråret
Elitestøtte: Igen andre ser værdien i at støtte dansk elitesport, der er
forankret i foreningslivet, som del af deres interne og eksterne
markedsføring

SOME: Vi er aktive alle årets uger på Facebook og Instagram

Sponsor pakker 2022
•
•
•
•

Hoved sponsor og navnesponsorat
Stor sponsor
Mellem sponsor
Lille sponsor

Alle sponsorater vil blive designet så din virksomhed får
størst værdi af dette samarbejde og nedenstående er blot
til inspiration.
Hovedsponsor: Tailermade levering og eksponering der
100% tilpasses virksomheden og i tæt samarbejde på
ugentlig basis. VIP til DM mm.
Storsponsor: Netværkstræning, logo på trikot mm, SOMEeksponering samt eksklusive events med træning og
foredrag mm
Mellem og lille sponsor: Logo på trikot mm, SOME samt
invitation til fælles event

“Cykling er en holdsport hvor du skal tænke på dig selv ved at
tænke på holdet”
Kontakt team manager Jesper Thiesen for et møde eller yderligere information på tlf 25566056 eller mail jt@conwx.com
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