
SPONSORBOG:
Vær med til at støtte udvikling af  
nye talenter i anlægsgartnerfaget
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DM opgave 2017
Den færdige DM i Skills opgave 2017. 
Stort tillykke til årets DM-vindere Ditte Lassen fra praktikvirksomheden Anlægsgartner Lis Mikkelsen ApS og 
Silas Skovhus Kragh fra praktikvirksomheden Arne Skyum ApS. Begge elever er fra Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder.

Se også præsentationsfilmen, hvor opgave og DM-sponsorer 2017 indgår:  https://www.youtube.com/watch?v=z8rasnUjKE8
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Hoved- fag- og materialesponsorer ved DM 2017  
i Anlægsgartnerfaget
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BLIV SPONSOR FOR ANLÆGSGARTNER FAGET OG 
STØT UDVIKLINGEN AF NYE TALENTER I FAGET

DM i Skills 2018 nærmer sig, og vi er godt i gang med 
forberedelserne. 

Anlægsgartnerfaget var for første gang med som konkur-
rencefag ved DM 2016 i Fredericia – en kæmpe succes – og 
med stor bevågenhed blandt de mange besøgende på 
Skills.

Succesen fortsatte i år 2017, med endnu flere besøgende 
på anlægsgartnerstanden. Det faglige Uddannelsesudvalg 
for Anlægsgartneri og de fem hovedskoler har derfor ind-
gået aftale om, at anlægsgartnerfaget fremadrettet delta-
ger som konkurrencefag til DM Skills. 

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

• Jordbrugets Uddannelsescenter
• Sandmoseskolen

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 sam-
tidig få mulighed for at blive eksponeret overfor tusindvis 
af besøgende.

Vi håber på din støtte, og glæder os til at gøre din virk-
somhed til en del af projektet.
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VÆR MED HVOR TINGENE SKER…
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 dan-
marksmester inden for hvert fag. 

• 2018 foregår DM i Skills i Herning
• 2019 foregår DM i Skills i Næstved

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.



6

 
2
0
1
8

BLIV SPONSOR FOR ANLÆGSGARTNERFAGET
Som sponsor for anlægsgartnerfaget får din virksomhed 
adgang til de mange tusinde tilskuere, der forventes at 
besøge MCH i år 2018. Der er gratis adgang for alle.

Forud for DM i Skills bliver der informeret om arrangemen-
tet i landsdækkende radio og TV, diverse hjemmesider, 
Facebook og Instagram, aviser, brancheblade m.m.

På de næste sider præsenterer vi dig for de mange mulig-
heder, 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, markedsfø-
ring, 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 sponsor-
pakker for at sikre din virksomhed optimal synlighed.

Se sponsorpakker på næste side.
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HVILKEN EKSPONERING FÅR DU SOM SPONSOR?
Virksomheden kan vælge imellem forskellige sponsorkategorier:

1-2 hovedsponsorer á
 

2 x 25.000 kr. ELLER
1 X 50.000 kr.

5 fagsponsorer á 15.000 kr. pr. sponsorat

Materialesponsorer
Alle materialer der skal benyttes til opgaven 

Hovedsponsor og fagsponsorer får tilbud om sponsorering af materialer til 
 opgaverne.

SPONSORPAKKE Hoved- 
sponsor

Fag- 
sponsor

Materiale-
sponsor

Elevens 
skole

Praktik- 
virksomhed

Virksomheden bliver fremhævet i omtale af DM i Fagbladet Grønt og i 3F´s medlemsblad X X

Virksomheden får ret til at sætte et elektronisk sponsorlogo med Skillslogo på fagbetegnel-
se på egne PR-materialer i den aftalte periode

X X X X

Virksomhedens logo kommer på brystet af deltagertøjet ved DM i felt på 5x20 cm X

Virksomhedens logo kommer på ryg af deltagertøjet ved DM X

Virksomhedens logo må stå på værktøjskasse ved DM X

Virksomhedens logo kommer på et stort sponsorbanner eller roll-ups på DM-standen X

Virksomhedens logo kommer på de opstillede infosøjler på DM-standene X X X

Virksomhedens logo kommer på det officielle Skills Denmarks DM-program og bliver 
 eksponeret ved DM åbning og afslutning

X X

Virksomheden har mulighed for at tage billeder af deltagerne i arbejdstøjet og på standen 
med eksponering af egne logoer

X X X X

Virksomheden bliver fremhævet på Det faglige Udvalgs hjemmeside 
www.blivanlægsgartner.dk

X X

Ønsker virksomheden at blive sponsor, og dermed den optimale eksponering ved DM i Skills 2018, så kontakt Sekretariatet for Det faglige 
Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri, Jette Christiansen på tlf. 35 87 87 36 eller send en mail til jec@bygud.dk  
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VORES MÅLGRUPPER BLIVER I FREMTIDEN  
JERES MÅLGRUPPER
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 folkesko-
lens 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 delta-
ge 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 medarbej-
dere 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 er-
hvervsuddannelse 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 grund-
forløbselever, der er i gang med at vælge en erhvervsud-
dannelse.
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BLIV EKSPONERET OVER FOR BRANCHEN  
OG ”HR. OG FRU DANMARK”
VIRKSOMHEDS- OG BRANCHEFOLK
DM i Skills bliver også besøgt af et stort antal virksom-
heds- og branchefolk. Først og fremmest kommer både 
chefer, mestre og medarbejdere fra de ca. 275 virksomhe-
der, 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 om 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.
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Vi ser frem til at eksponere din virksomhed ved DM i Skills 2018!

SE MERE OM DM I SKILLS HER: www.skillsdenmark.dk 


