
CASE:

Via sponsorat på BT tog 
Hyundai ejerskab på VM  

Hyundai tog ejerskab på VM i FODBOLD VIA 
Sponsorering af BTs 
VM-DÆKNING.

Importen af Hyundai til Danmark varetages 
af selskabet Hyundai Bil Import A/S, som 
blev etableret i 1992. I dag er Hyundai et af 
danskernes foretrukne bilmærker. Hyundai 
er stærkt repræsenteret med mere end 70 
forhandlere over hele landet. 

OPGAVE
Hyundai var officiel sponsor af VM i fodbold,  
som afholdtes i Brasilien fra den 12. juni til den 
13. juli 2014. Hyundai valgte at tage ejerskab 
på den store event via et sponsorat i BT. Hyun-
dai ønskede at profilere sig samt markedsføre 
deres 3 VM-biler overfor de fodboldinteres-
serede.

LØSNING
Hyundais sponsorat i BT omfattede en 
VM-startspakke, ejerskab af VM-sub-sektion på 
bt.dk samt sponsorering af 10 daglige sider i BT 
SPORT i hele VM-perioden. Ydermere fik samt-
lige Hyundai forhandlere 7 stk. BT hver dag. 

I fællesskab blev der afviklet en konkurrence 
på bt.dk og hos Hyundai forhandlerne, hvor 
formålet var at indsamle permissions og “sign 
ups” til prøvekørsler af en Hyundai. Præmien 
var en Hyundai i20. BT bragte efterfølgende 
en artikel i BT med vinderen af konkurrencen.

RESULTAT
Hyundai tog ejerskab på VM i fodbold via 
sponsorering af BTs VM-dækning. Sponsora-
tet indeholdt særplaceringer både i BT og på 
bt.dk. Sponsoratet ramte i alt 1,8 mio. fodbol-
dinteresserede danskere i hele VM-perioden. 
Og den fælles konkurrence, som blev støttet 
op af en co-branded kampagne på tværs af 
BTs platforme, skaffede Hyundai 1.781 “sign 
ups” til prøvekørsler samt 5.314 permissions 
til begge af parterne.
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“Hyundai var officiel VM sponsor, så derfor var det oplagt at samarbejde med BT 
– Danmarks sports-avis. Vi fik således massiv adgang til de fodboldinteresserede 
danskere – i alt ramte sponsoratet 1,8 mio. danskere. 
Muligheden for at få aviser ud til vores forhandlere samt afvikling af en fælles kon-
kurrence, hvor vi indsamlede 5.341 permissions og 1.781 ‘sign ups’ til 
prøvekørsler, gjorde sponsoratet endnu mere attraktivt.”

MORTEN VEDSTESEN
Reklamechef, Hyundai Bil Import A/S

Hyundai præsenterer

Sommerens stærkeste
startopstilling

 Brændstofforbrug fra 17,9-31,3 km/l. CO2-udledning fra 84-130 g/km. 
Alle priser er ekskl. leveringsomkostninger 3.780,-. Bilerne er vist med ekstraudstyr.

Som hovedsponsor for VM i Brasilien stiller Hyundai med sommerens stærkeste hold.
Helt fremme på banen finder du nyheden Hyundai i10 og kampagnemodellerne i20 Classic 
XTR og i30 Comfort XTR. Hvilken er din favorit? Lad det komme an på en prøvetur.

Besøg din Hyundai-forhandler og kør en prøvetur ud i sommeren
- eller lær vores hold bedre at kende på hyundai.dk

gevinst
Peter Ølholm Hansson
phan@bt.dk

Onsdag var en glædens dag 
for Carsten schwarz fra Dragør. 
Han kunne nemlig supplere 
sin vognpark med en spritny 
Hyundai i20 til en værdi af 
142.000 kroner - kvit og frit og 
klar til ræs. 

BT-læseren er nemlig den heldige 
vinder af en konkurrence, som 
bilproducenten Hyundai lance-
rede i BT i forbindelse med som-
merens VM i fodbold i Brasilien.

Men Carsten Schwartz havde 

svært ved at tro, at 
det var sandt.

- Det føltes mærke-
ligt, da det jo ikke er 
hver dag, at der kom-
mer nogen og forærer 
mig noget i den stør-
relse. Og meget overra-
skende. Lige pludselig var 
der en fra Hyundai, der 
ringede og sagde: ’Du har 
vundet en bil’. Jeg spurgte, 
om jeg måtte lægge på igen, 
for jeg troede simpelthen 
ikke på det. Det var Carsten 
Schwarz’ datter, der opfor-
drede ham til at deltage i som-
merkonkurrencen. 

En glad bilvinder

it-kOks
søren Ploug Lilmoes og 
Rikke gjøl Mansø
Berlingske Nyhedsbureau

Apple undskylder det 
bøvl, som mange af it-
gigantens kunder har 
oplevet i forbindelse 
med den seneste opda-
tering til styresystemet 
iOs 8.0.1.

Opdateringen blev lance-
ret i sidste uge, men efter et 
hav af klager over nedbrud 
og fejl har Apple nu trukket 
den tilbage.

- Vi vil gerne undskylde 
for de store gener, som vo-
res brugere har oplevet. Vi 
arbejder i døgndrift på at 
få iOS 8.0.2 klar og vil sende 
den ud, når den er færdig 
inden for de kommende 
dage, oplyser Apple ifølge 
netmediet theverge.com i 
en officiel meddelelse.

Flere af de mange millio-
ner iPhone-brugere verden 
over, der har installeret den 
nye opdatering til styresy-
stemet, melder om proble-

mer med at få forbindelse 
til mobilnetværk, mens 
andre har svært ved at få 
fingeraftrykslåsen til at 
fungere på deres iPhone 5S 
og de to helt nye modeller, 
iPhone 6 og iPhone 6 Plus.

Netop de to nye model-
ler, som ikke er kommet til 
det danske marked endnu, 
ser ud til at være hårdest 
ramt af opdateringens fejl.

nulstil
Hvis man er en af de man-
ge, der nåede at installere 
den udskældte opdatering 
i løbet af den første uge, 
skal man nulstille sin iPho-
ne gennem iTunes, lyder 
rådet.

8.0.1-opdateringen blev 
lanceret for at rette op på 
en række fejl i styresyste-
met. Blandt andet skulle 
den afhjælpe, at nogle apps 
ikke kunne få adgang til te-
lefonens billeder, og rette 
en fejl, der betød, at det 
kunne være svært at uploa-
de billeder og videoer til 
internetbrowseren Safari.

Carsten Schwarz får her sin præmie, en Hyundai i20, udleve-
ret hos forhandler Bjarne Pape.  Foto: Simon Skipper

Apple trækker

fyldt med fejl
opdatering

 Foto: Scanpix
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Bornholm - Efterårsferie

Ring nu: 56 95 85 66
info@teambornholm.dk
www.teambornholm.dk

Har du prøvet at have en
ørn i håret? Det kan du
prøve, når du holder efter-
årsferien på Bornholm og
kommer helt tæt på de
fantastiske rovfugle på
Bornholms Rovfugleshow.
Bornholm er fyldt med sjove
børneaktiviteter i hele efter-
årsferien. Glæd jer!

• 4 nætter i dejligt feriehus
• Færge Ystad-Rønne med

bil tur/retur inkluderet
• Rengøring og strømfor-

brug inkluderet
• Gratis guideture
• Gratis entre til Rovfugleshow
• Totalpris for ex. 4 personer:

3.995,-

EN CLINT EASTWOOD FILM

I BIOGRAFERNE NU

”GLITRENDE FARVER OG JUBLENDE FEST”
Jyllands-posten

”MAN GÅR SJÆLDENT GALT I BYEN, NÅR
INSTRUKTØREN HEDDER CLINT EASTWOOD”

Magasinet KBH

♥♥♥♥
”JERSEY BOYS ER ET EKSEMPEL PÅ AT HAN STADIG

ER EN KNUSENDE DYGTIG INSTRUKTØR”
Politiken

”DET ER SVÆRT IKKE AT FORLADE FILMEN
KNIPSENDE, NYNNENDE OG I GODT HUMØR”

Søndagsavisen

”EN NYDELSE FOR ØREGANGENE”
Nordjyske Stiftstidende

”ET FARVERIGT EVENTYR FULD AF GOD
SANG OG VELKLINGENDE MUSIK”

Information

Filmpuls Cinemazone

Dagbladenes Bureau


