
Sponsorater EUC Nord 
- Få et aktivt samarbejde med en af Vendsyssels største 

uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser



Maritime Talenter 2017 - en mulighed for at spotte talenter til din virksomhed!
Talentcampen Maritime Talenter afholdes årligt for alle elever på de uddannelser, som normalt finder arbejde i den 

maritime branche - smede, elektrikere, skibsmontører, industriteknikere, osv. Som sponsor kan du være med til at sætte 

innovation og talent i centrum, og samtidigt får du mulighed for at rekruttere de unge mennesker, som kan være med til 

at løfte din virksomhed. På billedet ses vindergruppen 2017 sammen med Frederikshavns borgmester.
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Et succesfuldt samarbejde

EUC Nord tilbyder dig at indgå i et succesfuldt samarbejde med fokus på at eksponere 
din virksomhed og dets produkter ellers services overfor en række veldefinerede målgrup-
per, som har deres daglige gang på EUC Nord i Frederikshavn eller Hjørring. Det være sig 
unge elever på vores ungdomsuddannelser eller lidt ældre kursister på vores efteruddan-
nelsestilbud. Vi kender vores elever/kursister og kan derfor tilbyde dig en unik mulighed 

for at komme i kontakt med præcis den målgruppe du ønsker. 

Vores palette af eksponeringsprodukter dækker et bredt sprektrum af løsninger, og vi er 
altid lydhøre overfor særlige ønsker. Vi indgår meget gerne et partnerskab med din virk-
somhed, som betyder at du over længere tid - sædvanligvis 1 år - opbygger en solid og 

indholdsrig relation til nogle af vores kursister og elever.

Har du lyst til at høre mere om at indgå et succesfuldt samarbejde med EUC Nord, så 
kontakt indkøbschef Jacqueline Harde på tlf. 7224 6093 eller mail jah@eucnord.dk



SkagenHjørring

Hjørring
Frederikshavn

Hirtshals

Brønderslev

Sæby

Aalborg

Hestkærvej 30 Jørgen H. Jensens Vej 3

Ringvejen 226

Hvidevold 2C Bredfald 4

M.P. Koefoeds Vej 10 Frederikshavn

Hånbækvej 50

Knivholtvej 18

Pandrup
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Hvad er EUC Nord?

EUC Nord er Vendsyssels største erhvervsskole med ca. 410 ansatte og en årlig  
omsætning på 268 millioner kroner i 2016. Vi er en selvejende institution under  

Undervisningsministeriet med egen bestyrelse. 

I løbet af et år har vi ca. 15.000 kursister og elever fordelt på ca. 2.400 årselever. 
Vi dækker en utrolig bred palette af tekniske og merkantile uddannelser:

 Tekniske erhvervsuddannelser - EUD og EUX (Frederikshavn og Hjørring)
 Merkantile erhvervsuddannelser - EUD & EUX Business (Hjørring)

Teknisk gymnasium – htx (Frederikshavn og Hjørring)
 Handelsgymnasium – hhx (Hjørring)
 Voksenuddannelser (Frederikshavn og Hjørring)
 Udviklingscentre (Frederikshavn og Hjørring)

Vi har i alt 8 adresser i Hjørring og Frederikshavn, som du kan se på kortet på side 4. 
Nogle af adresserne huser rigtig mange forskellige uddannelser, mens andre er mindre 

enheder med fokus på færre opgaver. 
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Sponsormuligheder

EUC Nords sponsormuligheder rummer både enkeltstående sponsormuligheder eller et 
partnerskab der løber over fx. 1 år.  Du kan vælge mellem en række standardmuligheder, 
som du kan se nedenfor. Har du særlige ønsker eller idéer til spændende sponsorønsker, 

så sig frem - vi kan sikkert godt hjælpe dig.

• Plakat i ramme 70 x 100 cm på udvalgte gangarealer med god trafik
• Roll ups ved udvalgte spots med god trafik
• Logo på trykt EUC Nord-kalender, som distribueres i netværk
• Brochureformidling med vedligehold

• Profilering via spots på infoskærme (ca. 15 skærme på 6 adresser)
• Profilering via link på eucnord.dk
• Redaktionelt opslag på eucnord.dk eller EUC Nords sociale medier
• Synlighed ved arrangementer/events

• Afholdelse af arrangementer for elever, kursister eller ansatte
• Sponsorering af tøj, caps o.lign.
• Udstyrssponsorering

• Samarbejde ifm. messe
• Har du andre ønsker?



EUC Nord tilbyder følgende sponsormuligheder...

Infoskærm-spots  Sponsorplakater  Logo på kalender  Roll ups ved arrangementer  Opslag på eucnord.dk  
  Synlighed ved arrangementer  Opslag på sociale medier  Sponsorbannere  Udstyrssponsorering  Merchandise  Tøj 
 Events  Caps  Messer  Åbent Hus  Har du særlige ønsker, så kom med dem - vi kan sikkert hjælpe dig!



Business Combat - hhx-elever dyster mod Hjørrings erhvervsliv
Hjørrings erhvervsliv dyster hvert år mod hhx-elever i spillet Business Combat. Eleverne vinder som regel, men alle har en 

sjov dag med konkurrence og business i centrum. Som sponsor kan du bruge eventen til at udvide dit netværk og knytte 

kontakt til hhx-elever, som er interesserede i erhvervslivet og som står på spring for at komme ’ud i virkeligheden’ og 

bruge deres talenter.  
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Partnerskabsaftale

En partnerskabsaftale med EUC Nord vil give dig en unik mulighed for at kommunikere 
med vores elever eller kursister over et længere tidsrum, flere gange og med en større 

indholdsdybde. Partnerskabsaftalen består af en række sponsoreringsprodukter samt en 
mulighed for selv at forme, hvordan du vil kommunikere med målgruppen. Vil du lave en 
speciel event, en forestilling, en workshop eller vil du gerne demonstrere dine produkter? 
Vi hjælper gerne til med, at du kommer i mål med den kommunikation og de ønsker du 

har for dit partnerskab med EUC Nord.

Partnerskab med EUC Nord består af:
• Logo på EUC Nord-kalender
• Brochureformidling med vedligehold
• Profilering via link på eucnord.dk
• Redaktionelt opslag på eucnord.dk eller EUC Nords sociale medier
• Synlighed ved arrangementer/events - sponsorprodukter efter aftale
• Afholdelse af arrangementer for elever, kursister eller ansatte



Indvielse af ny Atriumgård - en event for elever og lærere
Hvert år afholder EUC Nord en række arrangementer, hvor enten elever eller lærere deltager. Indvielsen af Atriumgården 

på M.P. Koefoeds Vej var en stor begivenhed, hvor en sponsor ville have fået massiv eksponering, og hvor der også ville 

være mulighed for mindre foredrag, showcase samt udstilling og demonstration af services eller produkter. I alt deltog 

mere end 1.000 personer.
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Andre sponsormuligheder

Donation af udstyr
Som erhvervsskole udbyder vi uddannelser, hvor der bruges meget kostbart udstyr, som 
kræver løbende investering. Det er essentielt at vi kan tilbyde vores elever undervisning 

med tidssvarende udstyr. 

Det kan være en økonomisk udfordring, og vi tager derfor imod donationer fra omverde-
nen med åbne arme. Det være sig brugt eller nyt udstyr, eller midler til indkøb af øremær-

ket udstyr. Ved sponsorater på mere end kr. 100.000 laves en plakette placeret på eller 
i nærheden af det sponsorerede udstyr. EUC Nord vil også være behjælpelige med at få 

lokal presseomtale ifm. udstyrsdonationer - hvis man ønsker dette. 

Særlige ønsker - kontakt os
Har du særlige ønsker til et sponsorat eller partnerskabaftale med EUC Nord, er vi åbne 
for at tage et møde og se om vi kan finde en løsning, som begge parter kan få gavn af. 

Kontakt gerne indkøbschef Jacqueline Harde 
på tlf. 7224 6093 eller mail jah@eucnord.dk.



EUC Nord
M. P. Koefoeds Vej 10
DK-9800 Hjørring
Telefon +45 7224 6000
info@eucnord.dk
eucnord.dk
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Kontakt

Indkøbschef 
Jacqueline Harde

Tlf. 7224 6093

jah@eucnord.dk

Forsiden: EUC Nord Cup - eksponér din virksomhed for kommende håndværkere!!
Hvert år afholder vi EUC Nord Cup, hvor der er rige muligheder for at udstille, demonstrere eller blot informere vores 

elever om din virksomheds produkter eller services. Du kan naturligvis også blive eksponeret via tøj eller merchandise 

- og der er altid mulighed for blot at nyde de unges gå-på-mod og evner med en bold.


