
HOLSTEBRO MOTO CROSS CLUB TEAM AUCTION

HOLSTEBRO MOTO CROSS CLUB

Du deltager med et produkt eller en ydelse, som vi 
opretter på teamauction.dk. Vi får værdien af højeste 
bud og du får adgang til alle mulighederne herunder 

TeamAuction har hver eneste dag mange tusinde besøgende på TeamAuction.dk, Facebook 
og nyhedsmail. Derudover vil vi markedsføre auktionen og dermed jeres 
virksomhed, meget intenst i auktionsperioden.

Virksomheden bliver synlig med logo, link, produkttekst og billeder ved det produkt der 
deltages med.

 Foruden den enorme eksponering, som deltagelsen giver virksomheden, så er det en oplagt 
måde at skaffe nye kunder eller skabe et mersalg.

Tøjbutikken der donerer et gavekort og dermed får en ny kunde i butikken, som ofte vil lave 
et mersalg.

Cykelhandleren som deltager med en cykel og dermed får vist sit sortiment frem foran tusinde 
af lokale besøgende og efterfølgende sælger tilbehør til cyklen. 

 De fleste danskere tænker positivt om virksomheder der bakker op om sporten i Danmark. 

 Investeringen er kun kostprisen ex. moms på det produkt som sponsoreres. 
Dette beløb er fradragsberettiget.

KÆMPE SYNLIGHED
•  

•  

STOR GOODWILL
•  

STOR MULIGHED FOR MERSALG OG NYE KUNDER 
• 

 

• 
 

• 

 

BILLIG DELTAGELSE
• 

 

 

STØT 
HOLSTEBRO MOTO CROSS CLUB

DU FÅR:



HOLSTEBRO MOTO CROSS CLUB TEAM AUCTION

HOLSTEBRO MOTO CROSS CLUB

AUKTIONSAFTALE

MATERIALE

•  Billeder af produktet
•  Beskrivelse af vare/ydelse
•  Logo og web-adresse

cch@aarhus-fremad.dk.dk

Navn på virksomhed:

Mail og mobil:

Vejledende pris: 

                                                                         kr.

Kontaktperson:

Vare/ydelse:

Varen skal afhentes af kunden på
virksomhedens adresse:

                                                                         krX
Virksomheden forpligter sig til 
reklamationsretten:

Varen afsendes til kunden efter
endt auktion for:

lonevium@skjern-net.dk



PRODUKT, YDELSE ELLER GAVEKORT FOR   
   

    
    

    
   

    
    

Synlighedsperiode

Goodwill

Linkværdi/SEO 

Ny kunde

Potentielle kunder

Produkter på forside/Udvalgte** 

Facebookopslag**

Nyhedsmail**

7 dage 14 dage

 

 KR. 500 - 999   KR. 1.000 - 4.999

Logo på forsiden

Vi støtter badge

** TeamAuction forbeholder sig retten til, at vurdere om produktet/ydelsen har national interesse. Såfremt dette ikke er 
tilfældet, markedsføres produktet/ydelsen lokalt

»Projektet har klart været et godt tiltag for vores 
organisation. Op mod juletid afholder vi 
juletræsfester og deler gaver ud landet over, og midlerne 
fra TeamAuction er et solidt bidrag til, at vi kan 
gennemføre disse ting. Det betyder faktisk rigtig meget 
for os « 
Rene Vahl
Stifter af Julehjælpen

DET MED SMÅT
Synlighedsperiode forstås ved perioden, hvor produktet eller ydelsen vil være synlig på sitet.

Goodwill forstås ved de positive tanker forbrugeren gør sig om virksomheden, der støtter op om sport og velgørenhed.

Linkværdi/SEO forstås ved værdien det giver virksomheden, at have links på TeamAuction.dk

Ny kunde forstås ved brugeren der vinder auktionen.

Potentielle kunder forstås ved virksomhedens mulighed for, at sende en tilbudsmail direkte til de brugere, som bød på 
auktionen, men ikke vandt. F.eks. tilbyde dem 10% på deres webshop i en afgrænset periode.

Produkter på forside/Udvalgte forstås ved, at produktet vil blive vist på forsiden, samt under listen “Udvalgte”

Facebookopslag forstås ved, at TeamAuction markedsfører produktet nationalt via TeamAuctions Facebook side.

Nyhedsbrev forstås ved, at TeamAuction markedsfører produktet via TeamAuctions nyhedsbrev.

Logo på forsiden forstås ved, at virksomheden får synligt logo samt link, placeret på forsiden på TeamAuction.dk

Vi støtter badge forstås ved et badge, som virksomheden må integrere på egen hjemmeside.

»Det er første gang vi hos Morsø deltager i TeamAuction.Men 
det er bestemt ikke sidste gang, for vi er meget imponerende 
over eksponeringstallene. Vi ser det som en positiv effekt 
af at tage to stærke brands og sætte dem sammen i det rette
forum. TeamAuction er uden tvivl en interessant platform, 
som jeg gerne anbefaler andre at anvende for at bakke 
op om sporten «
Erik Theill Christensen
Adm. Direktør, Morsø Jernstøberi A/S 

*Donér i alt for kr. 25.000 og få hele pakken

TEAMAUCTION APS   l   ENGHAVEN 15   l   DK-7500 HOLSTEBRO   l   TELEFON +45 6170 8852   l   WWW.TEAMAUCTION.DK   l   POST@TEAMAUCTION.DK

+ KR. 5.000

30 dage


