
Esbjerg IF 92 og SPORTMASTER vil styrke fodbold i Esbjerg

Esbjerg IF 92 har netop indgået et tæt samarbejde med Danmarks største sportskæde,

SPORTMASTER. Aftalen sker som led i ambitionen fra SPORTMASTER om at styrke

fokus på fodbold i Esbjerg.

Danmarks største sportskæde, SPORTMASTER, har lavet en samarbejdsaftale med Esbjerg IF 92.

Dermed forenes SPORTMASTER’s ambition om at styrke lokalindsatsen i Esbjerg med passionen

for fodbold

”Vi er hos SPORTMASTER vilde med sport og har den grundholdning, at sport skal være for alle.

Vi er meget stolte af aftalen med Esbjerg IF 92 som har en stærk lokal tilstedeværelse i Esbjerg,

hvor man er kendt for at være særligt passionerede omkring fodbold – en sportsgren, som vi hos

SPORTMASTER har arbejdet med i mange år. Vi ser frem til sammen med Esbjerg IF 92 at sætte

rammerne for stribevis af gode fodboldoplevelser, ” siger butikschef hos SPORTMASTER, Jesper

Rasmussen, der samtidig håber, at aftalen med klubben bidrager til at booste omsætningen i den

lokale SPORTMASTER i Esbjerg Storcenter.

Rådgivning til klubbens medlemmer

Aftalen mellem SPORTMASTER og Esbjerg IF 92 indebærer bl.a., at klubbens medlemmer får

adgang til favorable priser og det bedste udstyr fra Danmarks største sortiment.

Hos Esbjerg IF 92 er man begejstret for aftalen med SPORTMASTER.

Udtalelse Esbjerg IF 92 Fodbold:

Med udgangen af 2015 udløb vores nuværende aftale.

Vi har været gennem et forløb med flere mulige sponsorer.

Efter vores første møde med SPORTMASTER og folkene bag var vi meget positive.

Efter at have set virksomheden og produkterne samt fået en gennemgang af hele
forretningsmodellen for SPORTMASTER, blev vi overbevist om, at dette var den helt rigtige for
klubben.

Vi er meget tilfredse med den indgåede aftale og ser frem til et godt samarbejde i årene frem.



Vi er overbeviste om, at dette vil være til gavn for både vores klub og SPORTMASTER

Om SPORTMASTER
SPORTMASTER blev stiftet i 1976 og er siden 2012 ejet af kapitalfonden Nordic Capital.
SPORTMASTER har i dag mere end 100 butikker landet over med flere end 1000 medarbejdere –
og er dermed Danmarks største sportskæde. Ud over butikkerne har SPORTMASTER en hurtigt
voksende internetbutik og kundeklub og er samtidig officiel partner med DBU.

Kontaktinformation for uddybning af samarbejdet

Jesper Rasmussen, butikschef hos SPORTMASTER, mobil 31 15 15 86, e-mail

esbjerg.storcenter@sportmaster.dk 

Esbjerg IF 92 fodbold. Formand Richard Lassen 61 79 15 73 E-mail: formand-fodbold@if92.dk


