
5 DOUBLE BANER 
OG EN SINGLE BANE
Inklusiv en unik 
pink støt brysterne bane.

200 KVM2 LOUNGE 
Med mødelokaler i og kontorfaci-
liteter i et stilsikkert nybyggeri.

ATTRAKTIVT FITNESS  
OG BØRNEOMRÅDE

PADEL CENTER
BLIV SAMARBEJDSPARTNER 
TIL MIDDELFARTS NYE



PADELCENTER MIDDELFART

OVERSIGT OVER DE 5 LÆKRE 
DOBBELT BANER OG 1 SINGLE BANE 

Padel er Danmarks aktuelt hurtigst vok-
sende sportsgren og flere nye baner over 
hele landet er på vej.
I Padelcenter Middelfart, ønsker vi kom-
bineret med de nyeste og bedste rammer 
samt baner, at blive et perfekt træfpunkt 
for både privatpersoner og erhvervsliv. 
Både for glade nybegyndere samt mere 
øvede, men også på tværs at både alder 
og køn skal sikres at få en god oplevelse i 
centeret. 

Vi vil gerne være et samlingspunkt i kom-
munen før, under og efter spillet, hvorfor 
vi også har valgt at der skal laves nogle 
rammer som indbyder til dette. Her kan 
nævnes, børneområde, lækker stor lounge 
med udsigt ud over banerne, et mindre 
fitnessområde som er gratis for gæster, 
skønne omklædningsfaciliteter. 

Ved siden af alt dette, ønsker vi at have 
et foreningsliv, hvorfor Middelfart Padel 
Society er blevet skabt af frivillige og vil 
være foreningen i centeret, så der kan 
tilbydes træninger og et fællesskab med 
fokus på “sport for alle”. 
Vi har et stort ønske om at ramme så 
mange aldersgrupper som overhovedet 
muligt, og af disse årsager, har vi positive 
dialoger med både kommunen, uddan-
nelsesinstitutioner samt vi også ønsker et 
tæt samarbejde med Ældresagen, netop 
fordi sporten indbyder til spil for alle 
aldersgrupper.

Padelcenter Middelfart vil for at STØTTE 
kræftsagen og for at sende et stærkt 
signal til vore kvindelige spillere, etablere 
Danmark’s første pink bane, som symbol-
iserer kvindelighed og brystkræft-sagen, 
som vi også på anden vis vil støtte op 
omkring med donationer fra centeret. 

De bedste hilsner og velkommen til

Jesper Bennike & Henrik Hansen

HVORDAN SPILLES DET?
Padel er en kombination af tennis og 
squash, som kan spilles både indendørs 
og udendørs. Padel er let at lære, da der 
er mindre teknik i spillet (sammenlignet 
med eksempelvis tennis), hvilket er en af 
årsagerne til, at det tiltrækker så mange, 
ikke bare i Danmark. 

Padel er sjovt, fordi bolden holdes i gang 
af banderne og giver mere spil. Banen 
minder lidt om en indhegnet tennisbane, 
blot er den mindre, er indhegnet og har 
glasvægge bagved og delvis hen ad siden. 
Man må ramme side- og bagvæggen på 
modstanderens side, så længe den først 
har ramt jorden. Rammer bolden væggen 
direkte, dømmes den ude og bolden er 
tabt. 

Der spilles med bat, som minder om et 
overdimensioneret bordtennisbat, dvs. 
tykkere og større med små huller i. Bold-
ene har samme størrelse som tennisbol-
de, men mindre lufttryk, som giver en lidt 
langsommere fart.

MERE END BARE EN SPORT HOS 
PADEL CENTER MIDDELFART



Padelsporten byder stærke muligheder 
for at blive brugt kommercielt og til at 
bygge partnerskaber med kunder eller 
skabe gode medarbejder-events. 
Brug et partnerskab med Padecenter 
Middelfart til medarbejderpleje eller 
udvikling, kundepleje, eksponering, brand-
ing eller få opbygget et stærkere lokalt 
netværk - og bliv samtidig en bedre padel 
spiller. Win-win!
I centeret har vi mødelokaler på op til 24 
personer, kontorfaciliteter samt lokale 
meget lækre muligheder for forplejning, 
som stilles favorabelt til rådighed for vore 
samarbejdspartnere og kunder. 

BLIV SPONSOR ELLER ERHVERVSPARTNER
HOS PADEL CENTER MIDDELFART
Padelcenter Middelfart tilbyder forskellige 
partneraftaler med forskelligt indhold.
Hver sponsorpakke indeholder eksponer-
ing, synlighed overfor vores kunder samt 
en byg-selv-model. 
Platin pakken giver den største ek-
sponering i centret, hvor du får dit logo 
på en bane og banen opkaldes efter dit 
firma i vores bookingsystem. Derudover 
får du synlighed og online omtale på 
Padelcenter Middelfart’s sociale medier 
og hjemmeside.

MULIGHEDER FOR EKSPONERING

VORE PARTNERPAKKER

BLIV PARTNER 
- DET BETALER SIG - 22.500 KR EX MOMS OG TRYK OMKOSTNINGER MM.

• Banner 5x5 m
• 10 min daglig eksponering på 4m2 udendørs LED skærm 
         (som kan ses fra begge sider)

• 5.000 point til fri afbenyttelse (bane koster 160-240 point pr. time) ELLER
         1 stk medlemskab, som giver adgang til gratis spil året rundt
INKLUDERET: 
• Partner fremhævelse på hjemmeside
• Partner logo på sponsorvæg
• Gratis adgang til vores mødelokale
• Deltagelse for 1 person i sponsor turnering
• Deltagelse for 1 person i årlig sponsor fest

BANNER SPONSOR 

- 10.000 KR EX MOMS OG TRYK OMKOSTNINGER
•  3.000 point til fri afbenyttelse (bane koster mellem 160-240 

point pr time) ELLER 1 stk medlemskab, som giver adgang til 
gratis spil året rundt

INKLUDERET: 
• Partner fremhævelse på hjemmeside
• Partner logo på sponsorvæg
• Gratis adgang til vores mødelokale
• Deltagelse for 1 person i sponsor turnering
• Deltagelse for 1 person i årlig sponsor fest

BRONCE SPONSOR

- 12.500 KR EX MOMS OG TRYK OMKOSTNINGER MM.
• 1 stk kunde/medarbejderarrangement på 2 baner i 2 timer for op 

til 8   personer inkl 1 øl/vand ELLER 1000 ekstra point
• 4.000 point til fri afbenyttelse (bane koster mellem 160-240 

point pr time) ELLER 1 stk medlemskab, som giver adgang til 
gratis spil året rundt

INKLUDERET: 
• Partner fremhævelse på hjemmeside
• Partner logo på sponsorvæg
• Gratis adgang til vores mødelokale
• Deltagelse for 1 person i sponsor turnering
• Deltagelse for 1 person i årlig sponsor fest

SØLV SPONSOR 



HVEM STÅR BAG 
PADELCENTER MIDDELFART

JESPER
Bosat i Middelfart, hvor 
han driver sit firma Ben-
nike-el. Jesper er gift 
med Carry og sammen 
har de 4 børn i alderen 
9-19 år.

HENRIK
Bosat i Middelfart, og 
arbejder til daglig i en 
ledende stilling i 
transportfirmaet 
Leman. Gift med Dorthe 
og sammen har de 2 
børn i alderen 9-13 år.

ÆRK OG MEDIER

KONTAKT OS 
www.padelcentermiddelfart.dk 

Adresse: 
Korsholm allé 19, 
5500 Middelfart 

Telefon:  +45 50 10 30 01 

Mail: info@padelcentermiddelfart.dk

TRÆNING 
Vi har de bedste faciliteter 
og træningsbaner til padel. Vi 
benytter Panorama-baner fra 
kendt spansk producent af bedste 
kvalitet, og alt vores udstyr er 
splinternyt. 
Vi har i alt 6 baner, som kan lejes 
enten samlet eller hver for sig, 
afhængig af hvor mange man er. 
Det er muligt at være op til 4 på 
hver bane ad gangen ved almind-
eligt spil, flere eventuelt hvis man 
har træner på.
Vi har flere forskellige muligheder 
for træning med og uden instruk-
tør hos Padel Center Middelfart
Disse træninger kan blandt andet 
også være sommertræning eller 
privat træning. Tider, priser og 
varighed for træningerne varierer.

FASTE TRÆNINGER FOR BØRN & VOKSNE
GRATIS PRØVETIMER
MIDDAY FRIDAY - træning for øvet spillere
GET UP CLUB - morgenturneringer inden job på 
faste dage
NEWCOMER MONDAY - træning for begyndere
TURNERINGER FOR ALLE NIVEAUER
FASTE AMERICANO TURNERINGER
WOMEN ONLY - Padelaftener kun for kvinder
FAMILY TIME -  instruktørtimer for forældre/barn
LÆR SPILLET - undervisning og kampe

TRÆNING

Vi ønsker at skabe et padelcenter, hvor 
det er hyggeligt og sjovt at være, og 
hvor alle har mulighed for at være med.
 
De lækre faciliteter i centeret rummer 
både loungeområde, mødelokaler, 
arbejdsstationer, børneområde, drik-
keautomater samt fitness område, der 
er med til at give vore gæster en god 
oplevelse både før, under og efter spil 
eller træning.

 

Derudover er der selvfølgelig også helt 
nye omklædningsfaciliteter 
Derudover har vi planlagt nogle 
fremtidige aktiviteter, når centrets 
drift har fundet sit leje efter åbningen:

• Foredrag om padel, sundhed, trivsel, sport
• Træninger i flere niveauer 
• Venskabsklubber i udlandet
• Klubfester og meget mere

VI SES I 

Følg os også på de sociale medier, 
hvor nye tiltag og gode ideer
præsenteres for vores allerede 
ganske store følgerskare.

Jesper vil have fokus på drift samt sikre 
en god oplevelse for gæsterne.

Henrik vil have fokus på salg, events 
samt sponsorer. TV

GODE FACILITETER OG HYGGE I HØJSÆDET


