Aktører bag DM
SkillsDenmark
SkillsDenmark er en paraplyorganisation af faglige udvalg for de ca. 35
erhvervsuddannelser, der deltager i DM i Skills. SkillsDenmark står for den
overordnede planlægning og markedsføring af mesterskaberne.
DM i Skills er støttet af Undervisningsministeriet.
Se mere på www.skillsdenmark.dk

Danske SOSU-skoler

Vil din virksomhed være sponsor for
Danmarksmesterskab i SOSU?
Har din virksomhed en social profil?
Gør din virksomhed noget for at unge får en uddannelse?
Betyder det noget for din virksomhed, at Danmark får dygtige social- og
sundhedselever?
Kan du svare ja til et eller flere af disse spørgsmål har vi et godt tilbud til din
virksomhed.

Alle social- og sundhedsskoler i Danmark afholder lokale og regionale udtagelseskonkurrencer og medvirker til at udvikle og gennemføre DM.
Se mere på www.sosu.dk

PASS
Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og
sundhedsuddannelsen (PASS) har det overordnede ansvar for, at DM i
SOSU kan gennemføres.
PASS er nedsat i henhold til Lov om erhvervsuddannelser og sammensat af
arbejdsmarkedets parter på det offentlige område: KL, Danske Regioner,
FOA Fag og Arbejde og 3F.
Se mere på www.passinfo.dk

Olivia Rohde Olsen (tv.), elev fra Ringsted Kommune og Mette Blunck Lind, elev
fra Slagelse Kommune og begge fra SOSU Sjælland i Ringsted blev danmarksmestre i 2016.

PASS, Vesterbrogade 6D 4sal, 1620 Kbh. V.
Tlf.: 38178297, e-mail: passinfo@sevu.dk

DM i SOSU for 7. gang

Vil din virksomhed være sponsor?

DM i SOSU er et af de 32 konkurrerende fag ved DM i Skills. Et meget populært og publikumsvenligt fag, som fanger såvel unge som ældres interesse. 5 elevpar gennemfører 4 forskellige konkurrencer over tre dage, og
bliver bedømt af uvildige dommere.

Vi har brug for gode samarbejdspartnere ved DM i SOSU 2017.
Din virksomhed kan være med til at højne det faglige niveau på social- og
sundhedsuddannelsen og gøre denne vej mere tillokkende for folkeskolens
afgangselever.

Eleverne arbejder parvist og bærer mikrofon, så tilskuerne kan følge dialogen.

Et partnerskab om DM i SOSU vil give din virksomhed adgang til et netværk
af virksomheder, eksponering overfor FOA Fag og Arbejdes over 200.000
medlemmer, sosu-skolernes verden og kontakt til fremtidens forbrugere i
form af de unge deltagere og besøgende.

Skuespillere agerer patienter.
Her ydes hjælp til bl.a.
medicinindtag og forflytning fra stol til seng
Dommerne er i røde
jakker

DM i Skills blev afholdt for første gang i
2011 og er siden
vokset eksplosivt i
popularitet. 32 danmarksmestre, 60.000
besøgende og mere end 600 artikler – foruden radiointerviews og tv-indslag
på samtlige af TV2’s regionale stationer og besøg hos Go’ Morgen Danmark. Så konkret kan DM i Skills opgøre sin succes.

DM i SOSU 26. – 28. januar 2017
DM i SOSU 2017 afholdes sammen med over 30 andre erhvervsuddannelser den 26. – 28. januar 2017 i Gigantium i Aalborg.
Formålet med DM i SOSU er at profilere social- og sundhedsassistentuddannelsen og højne elevernes faglighed.
Publikum er derfor især folkeskolens afgangselever, men også elevernes
leder og kolleger fra kommuner og sygehuse samt lærere og ledere fra
social- og sundhedsskoler vil troppe op i rigt mål.

Vi har udviklet to sponsorpakker, der kan bruges som udgangspunkt for en
samarbejdsaftale om DM i SOSU.
Pakkernes indhold

Navn og logo på deltagernes tøj
Navn og logo på præsentationssøjle i OCC
Deltagelse i eksklusivt
netværksmøde under DM
Omtales i artikler i FOAs
medlemsblad
Optagelse i fælles program for DM i Skills (app)
Ret til at bruge DM i SOSUs logo til egen markedsføring
Navn og logo på eget
leveret udstyr og materialer
Navn og logo på roll-up
på konkurrencescene
Navn og logo på sosuinfo.dk

Hovedsponsor
Min. kr. 25.000

Medsponsor
Min. kr. 5.000
eller udstyr/
gaver for tilsvarende beløb
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Alle sponsoraftaler bliver sammensat efter din virksomheds behov. Skemaet er
derfor vejledende.

