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Nyt sportsmanagement-bureau parat til at tilbyde sportens profiler og værdier til erhvervslivet:

Sportens stjerner og topnavne
vil ´tale´ din virksomhed i topform
Det nye bureau Playmaker gør klar til at debutere og spille den danske sportsverdens
karismatiske profiler og personligheder - med masser på hjerte også uden for sidelinjen ud til Danmarks virksomheder og organisationer.
Et nyt koncept er klar til at repræsentere, eksponere og formidle en række af den danske sportsverdens
store iøjnefaldende topnavne og profiler til landets foreninger og organisationer, der kan se værdi i at booke
sportens spændende professionelle personligheder til foredrag, events, som konferenciers og til markedsføringsmæssige aktiviteter.
"Vores virksomhed bygger på en tredelt forretningsmodel: Sportsbooking og formidling, hvor vi sender
profiler ud til enkeltstående arrangementer i f. eks. virksomheder, Sportsmanagement, hvor vi varetager
profilernes interesser - lige fra foredragsundervisning til opsøgende sponsorsalg og selskabsstiftelse/drift
samt sportskoncepter til erhvervslivet, hvor vi skræddersyer og leverer en full-service løsning til eksempelvis
et kick-off arrangement eller en teambuilding weekend," siger partner Kasper Staal Jørgensen.
”Playmaker retter sig mod det erhvervsmæssige segment, der i stigende grad føler sig tiltrukket af og ønsker
at opsøge de unikke værdier, som sportsverdenen i så rigt mål rummer og tilbyder. Vi arbejder med
nøgleord og centrale begreber som teamwork, disciplin, leadership, vindermentalitet, motivation, commitment - alle sammen ord, som vi jo nærmest per automatik associerer med sportsverdens store vindertyper og stjerner, som vi følger på skærmen," siger Mads Laudrup.

►►

"Med Playmaker ønsker vi at hjælpe virksomheder samt
andre til at skabe toppræstationer og resultater på deres
egne daglige baner," siger Mads Laudrup.

►►
Sidste år lancerede Mads Laudrup stjerne-portalen www.bookenstjerne.dk - nu følger han og hans team op
med den mere business-rettede Playmaker, henvendt til erhvervslivets medspillere samt andre, der kan se
udviklingspotentiale i at hente inspiration i sportens centrale værdisæt.
"I sportsverdenen er det jo kombinationer af mange unikke egenskaber, der gør individualisten og gruppen i
stand til at levere den ultimative indsats. Det er disse resultatskabende ´bolde´, vi som playmakere fremover
ønsker at spille videre til innovative danske virksomheder og organisationer." siger Mads Laudrup.
Playmaker-portal i luften
Via Playmaker Booking & Management er det fra i dag muligt at booke danske sportsprofiler til foredrag,
konferencer, events samt til spændende skræddersyede arrangementer for kunder, medarbejdere eller
samarbejdspartnere.
”Jeg føler mig overbevist om, at vi hurtigt vil komme til at formidle mange professionelle arrangementer, hvor
hovedfokus er at hente målebare værdier for den enkelte organisation - for eksempel et foredrag med DBUs
direktør Claus Bretton-Meyer, der fortæller om sit arbejde med at modernisere en stor organisation som
DBU," siger Mads Laudrup.
Blandt andre interessante profiler, som Playmaker foreløbig har indgået eksklusive aftaler med, kan nævnes
Bjarne Riis´ tidl. pressechef Brian Nygaard, Manchester Uniteds danske sponsordirektør Casper Stylsvig,
danseentertaineren Silas Holst, Hobros succestræner Jonas Dal Andersen, team coach og analytiker i den
kinesiske superligaklub Shanghai SIGP Mads Davidsen, verdensrekordholderen i svømning Rikke Møller
Pedersen, landsholdets assistenttræner Peter Bonde, Brøndbys hjemvendte midtbanegeneral Thomas
Kahlenberg og mange flere.
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