Støt udviklingen af
nye talenter i
anlægsgartnerfaget
- og få en masse opmærksomhed

Bliv sponsor ved DM i Skills 2020

Tilmeldte hovedskoler:
• Roskilde Tekniske Skole
• Selandia – Slagelse
• Kold College
• Jordbrugets Uddannelsescenter
• Sandmoseskolen

DM i Skills 2020 nærmer sig, og vi er godt i gang med forberedelserne.
Anlægsgartnerfaget deltog var for første gang som konkurrencefag
ved DM 2016 i Fredericia – en kæmpe succes – og med stor
bevågenhed blandt de mange besøgende på Skills.
Succesen er fortsat stigende, med endnu flere besøgende på
anlægs-gartnerstanden. Det faglige Uddannelsesudvalg for
Anlægsgartneri og de fem hovedskoler har derfor indgået aftale om,
at anlægsgartnerfaget fremadrettet deltager som konkurrencefag til
DM Skills.

Hovedskolerne skal i alt udpege 10 unge elever der skal kæmpe
om DM-titlen. Hver skole udnævner 2 elever, der skal udføre en
opgave sammen.
I denne folder kan du læse, hvordan din virksomhed kan bidrage til
udviklingen af de nye talenter i fagene og samtidig få mulighed for at
blive eksponeret overfor tusindvis af besøgende.
Vi håber på din støtte, og glæder os til at gøre din virksomhed til
en del af projektet.

Fakta om Skills
DM i Skills er den største årlige uddannelsesmæssige begivenhed i
Danmark.
DM i Skills er siden 2011 blevet afviklet hvert år i januar måned i
forskellige byer i Danmark.
Ca. 36-40 forskellige håndværksfag konkurrerer i tre dage om at finde
en danmarksmester inden for hvert fag.
• 2020 foregår DM i Skills i København
• 2021 foregår DM i Skills i Fredericia
Sideløbende med Danmarksmesterskabet afholdes der en Skills
Stafet for 8. klasser fra hele landet. Derved bliver de tusindvis af
besøgende grundskoleelever aktive deltagere i DM i Skills.

Læs mere om DM i Skills på skillsdenmark.dk og blivanlaegsgartner.dk

Som sponsor for anlægsgartnerfaget får din virksomhed adgang til de
mange tusinde tilskuere, der forventes at besøge DM i Skills. Der er
gratis adgang for alle.
Forud for DM i Skills bliver der informeret om arrangementet i landsdækkende radio og TV, diverse hjemmesider, Facebook og Instagram,
aviser, brancheblade m.m.
På de næste sider præsenterer vi dig for de mange muligheder, du
har som sponsor for anlægsgartneruddannelsen.

Vi har brug for sponsorer
Vi har brug for sponsorer til at finansiere opbygningen og afviklingen
af DM i Skills, bl.a. til materialer, markedsføring, transport, arbejdstøj, overnatning og forplejning til deltagere, dommere og tilsynspersoner mv.

Sponsorpakker
Som sponsor for anlægsgartnerfaget ved DM i Skills får din virksomhed en unik mulighed for en længerevarende eksponering over for en
stor og spændende målgruppe.
Du positionerer dig samtidig positivt ved at vise, at din virksomhed
støtter talentudvikling samt tiltrækning af flere unge til erhvervsuddannelserne.
Vores sponsorpakker indeholder både mulighed for PR før og under
DM i Skills. Vi har sammensat forskellige sponsorpakker for at sikre
din virksomhed optimal synlighed.

Som sponsor får du masser
af opmærksomhed

Vores sponsorer i 2019

Hovedponsorer:

Fagsponsorer:

Roskilde
Tekniske
Skole

Materialesponsorer:

v/ Rørby Johansen A/S

Det faglige udvalg for anlægsgartneri, takker for støtte og sponsorater,
der er med til at sikre, at mesterskaberne kan gennemføres for anlægsgartneruddannelsen.

Sponsorpakker (Ikke for praktikvirksomheder)
Hovedsponsor-pakke
• Virksomheden får sit logo (5x20 cm) på forsiden af
deltager-, tilsyn og dommertøjet.
• Virksomheden må opstille 2 stk. roll-ups ved konkurrencestanden. (Placering aftales med Det faglige
Udvalg).
• Virksomheden bliver omtalt i diverse fagblade, sponsorbogen, på sociale medier og på www.blivanlægsgartner.dk
• Virksomheden bliver fremhævet som hovedsponsor
på en TV-skærm ved anlægsgartnernes konkurrencestand, og må benytte mærkatet ”Vores virksomhed
støtter talentudvikling ved DM Skills 2020” som en
del af virksomhedens markedsføring. Mærkatet kan
benyttes fra d.d. til 1. juni 2020.
• Virksomhedens logo kommer på det officielle Skills
Denmarks DM-program og bliver eksponeret ved
både åbnings- og afslutnings ceremonien.

1-2 hovedsponsorater á 2x25.000 kr.
eller 1x50.000 kr.

Fagsponsor-pakke
• Virksomheden får sit logo på bagsiden af deltager-,
tilsyn og dommertøjet sammen med de øvrige fagsponsorer.
• Virksomheden bliver omtalt i diverse fagblade, sponsorbogen, på sociale medier og på www.blivanlægsgartner.dk
• Virksomheden bliver fremhævet som fagsponsor på
en TV-skærm ved anlægsgartnernes konkurrencestand, og må benytte mærkatet ”Vores virksomhed
støtter talentudvikling ved DM Skills 2020” som en
del af virksomhedens markedsføring. Mærkatet kan
benyttes fra d.d. til 1. juni 2020.
• Virksomhedens logo kommer på det officielle Skills
Denmarks DM-program og bliver eksponeret ved
både åbnings- og afslutnings ceremonien.

Fagsponsorater á 15.000 kr.
Materialesponsorer har fortrinsret til at indgå dette
fagsponsorat.

Sponsorater (Øvrige)
Virksomhedssponsor
• Virksomheden bliver fremhævet på en TV-skærm ved
anlægsgartnernes konkurrencestand, med hovedoverskriften ”Vores virksomhed støtter talentudvikling ved
DM Skills 2020”.
• Virksomheden får tilsendt mærkatet ”Vores virksomhed støtter talentudvikling ved DM Skills 2020”, som
anvendes i virksomhedens markedsføring. Ex. ved
udsendelse af mail, breve osv. Mærkatet kan benyttes
fra d.d. til 1. juni 2020.

Virksomhedssponsorat á 10.000 kr.
Gruppe 1 medlemmer i DAG får 25% ved køb af et
virksomhedssponsorat.

Materialesponsor
• Virksomheden bliver omtalt i sponsorbogen, på sociale medier og på www.blivanlægsgartner.dk
• Virksomheden bliver fremhævet på en TV-skærm ved
anlægsgartnernes konkurrencestand – med hovedteksten ”Vores virksomhed støtter talentudvikling ved DM
Skills 2020”.
Udlån af maskinel, sten, fliser, planter, muld mv. samt
levering og afhentning (aftales)
(Materialesponsorer anbefales at indgå et fagsponsorat)

Deltagernes praktikvirksomhed
• Virksomhedens navn og deltagere bliver vist på en TVskærm ved anlægsgartnernes konkurrencestand.
• Synlige navneskilte med deltagernes navne og virksomhedsnavn står foran hver konkurrencestand.
• Virksomhedens navn og deltagere fremgår på www.
blivanlægsgartner.dk
• Virksomhedens logo må stå på værktøjskassen ved
DM.

0,00 kr.

Vores målgrupper
bliver i fremtiden
jeres målgruppe
DM i Skills tiltrækker først og fremmest de unge, men publikum
omfatter også forskellige andre grupper.
Målgrupper:

De unge mellem 15 – 17 år
En stor procentdel af de mange tusinde personer, der besøger DM
i Skills, er unge mellem 15 – 17 år fra folkeskolens afgangsklasser,
først og fremmest fra den region hvor DM i Skills foregår. Men mange
måneder før et DM i Skills bliver afgangsklasser fra hele landet
inviteret til at deltage i Skills Stafetten. En landsdækkende konkurrence, hvor folkeskoleklasser konkurrerer om at blive udtaget til den
nationale Skills Stafet, som bliver afviklet under DM i Skills.
Det er blandt disse unge, at fremtidens dygtige medarbejdere skal
findes.

De unge mellem 17 – 25 år
Ud over de unge fra folkeskolens afgangsklasser kommer der også
mange af de unge, der pt. er i gang med en erhvervsuddannelse eller
HTX. Erhvervsskoler fra hele landet fylder busser med deres elever,
både for at støtte deres konkurrencedeltagere under DM i Skills, men
også fordi DM i Skills er det bedste udstillingsvindue for deres grundforløbselever, der er i gang med at vælge en erhvervsuddannelse.

Bliv eksponeret
overfor branchen og
resten af Danmark

Virksomheds- og branchefolk
DM i Skills bliver også besøgt af et stort antal virksomheds- og
branchefolk. Først og fremmest kommer både chefer, mestre og
medarbejdere fra de ca. 275 virksomheder, der har en deltager med
i DM konkurrencen inden for de respektive fag. Derudover er DM i
Skills blevet en årlig event, som mange branchefolk ikke vil gå glip af.
Med ca. 36 forskellige håndværk repræsenteret kommer der folk fra
alle brancher. På anlægsgartnerstanden kommer der især folk fra
anlægsgartnerbranchen og jordbruget.

Hr. og fru. Danmark
”Hr. og fru Danmark” kommer også i stor stil til DM i Skills - både
som forældre, familie, venner til de omkring 300 deltagere i DM i
Skills.
Men der kommer også almindelige nysgerrige tilskuere, som har
hørt og læst om eventen, og gerne selv vil opleve de unge arbejdende
håndværkere, som konkurrerer.

