
GAME & FRIENDS 
Med ”GAME & Friends” bliver I en del af et partnerskab, der kan styrke jeres virksomhed, samt støtte GAME’s arbej-
de. Jeres donation går til at uddanne flere frivillige Playmakers, som er nøglen til at skabe varige sociale forandring-
er for børn og unge i udsatte boligområder. Vi tilbyder tre faste partnerskaber med produkter og fordele inden for 
”Lokaler og Events” og ”Eksponering”. På næste side finder I oversigten over faste produkter og fordele i hhv. GAME 
& Friends Rookie, GAME & Friends Playmaker og GAME & Friends Allstar. 
 
Vi skræddersyr også aftaler med partnere og indgår gerne individuelle aftaler med større virksomheder, der vil 
donere over kr 150.000,- om året. Disse partneraftaler er i endnu højere grad win-win mellem partner og GAME. 

Der er mange muligheder for skræddersyede modeller. Den kontante donation er et vigtigt element, men derudover 
vil partnerskabet kunne indeholde særlige aftaler, som kan omfatte virksomhedens produkter og særlig synlig-
gørelse af virksomheden. Kontakt partner@game.ngo for et skræddersyet partnerskab.

Kontakt et af vores GAME Streetmekka huse ved interesse for GAME’s tre faste partnerskaber: Rookie, Playmaker 
og Allstar.

Et partnerskab giver jer mulighed for 
at komme tæt på GAME’s arbejde med 
børn og unge. I vil som partner kunne 
invitere jeres forretningsforbindelser 
og medarbejdere ind til GAME og gøre 
brug af vores faciliteter, produkter og 
viden. GAME’s partnere kan for ek-
sempel benytte GAME’s mødelokaler, 
arrangere events eller teambuilding 
hos GAME og deltage i GAME’s offi-
cielle events.

GAME’s faciliteter har årligt 200.000 
besøg, og vores events skaber mere 
end 25.000 aktive fremmøder, her-
til kan I lægge tusindvis af tilskuere, 
forældre og andre besøgende. Med 
eksponering i landets fire GAME 
Streetmekka huse og ved officielle 
GAME events, har I mulighed for 
både lokal og regional synliggørelse 
på vores platforme og dermed styrke 
jeres brand.

 
*Til GAME’s Allstar partnere laver 
vi et  stort graffiti-piece til virksom-
heden efter nærmere aftale med jer. 
Her ses et maleri lavet i samarbejde 
med Faxe Kondi, som i flere år har 
været partner med GAME.

LOKALER OG EVENTS

EKSPONERING



Brug af mødelokaler 
en gang om året

Invitation til officielle 
GAME events
 
Årligt teambuilding 
event (op til 10 
personer, ekstra 
pladser kan tilkøbes)

10 gratis GAME 
T-shirts til jeres 
virksomhed

Virksomhedens navn 
og logo på GAME’s 
hjemmeside

GAME & Friends 
medlemsvæg i GAME 
Streetmekka huse
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(Svarer til uddannelse 
af 30 Playmakere)

 (Svarer til uddannelse
 af 20 Playmakere)

 (Svarer til uddannelse 
af 10 Playmakere)

Brug af mødelokaler 
to gange om året

Invitation til officielle 
GAME events

Årligt teambuilding 
event (op til 20 
personer, ekstra 
pladser kan tilkøbes)

20 gratis GAME 
T-shirts til jeres 
virksomhed

Virksomhedens navn 
og logo på GAME’s 
hjemmeside

GAME & Friends 
medlemsvæg i GAME 
Streetmekka huse

Nævnt i indlæg på 
sociale medier
 
Bannereksponering 
ved GAME’s eksterne 
events.

Brug af mødelokaler 
tre gange om året

Invitation til officielle 
GAME events

Årligt teambuilding 
event for (op til 30 
personer, ekstra 
pladser kan tilkøbes)

30 gratis GAME 
T-shirts til jeres 
virksomhed

Virksomhedens navn 
og logo på GAME’s 
hjemmeside

GAME & Friends 
medlemsvæg i GAME 
Streetmekka huse

Nævnt i indlæg på 
sociale medier

Årlig artikel på 
LinkedIn om 
virksomhedens rolle 
i at hjælpe GAME 
med at skabe social 
forandring
 
Bannereksponering 
ved GAME’s eksterne 
events

Specialudviklet 
graffiti piece til jeres 
virksomhed
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KONTAKT

Anja Lyngsø
GAME Streetmekka Aalborg
aalborg@game.ngo // 3141 0020

Thomas Gissel
GAME Streetmekka Viborg
viborg@game.ngo // 5355 5055

Robert Hansen
GAME Streetmekka Esbjerg
esbjerg@game.ngo // 3141 5055 

Reva Hagins
GAME Streetmekka København
copenhagen@game.ngo // 7020 8323 

KR. 50.000 KR,- KR. 100.000,- KR. 150.000,-


