Sponsor
koncept

Gug Boldklub

Sponsor på spille- og fritidstøj
Logo på Seniortøj:
14 stk. trøjer (front)
14 stk. trøjer (over nr.)
14 stk. trøjer (under nr.)

3.950,- DKK
2.950,- DKK
2.450,- DKK

Logo på Ungdomshold 11-mands:
14 stk. trøjer (front)
14 stk. trøjer (over nr.)
14 stk. trøjer (under nr.)

3.450,- DKK
2.450,- DKK
1.950,- DKK

Gug Boldklub

Logo på Ungdomshold 8-mands:
11 stk. trøjer (front)
11 stk. trøjer (over nr.)
11 stk. trøjer (under nr.)

2.950,- DKK
2.150,- DKK
1.750,- DKK

Disse sponsorater kan også betales som et engangsbeløb med rabat.

Logo på Udebanesæt 11-mands:
14 stk. trøjer (front)
14 stk. trøjer (over nr.)
14 stk. trøjer (under nr.)

2.950,- DKK
2.150,- DKK
1.750,- DKK

Logo på Udebanesæt 8-mands:
11 stk. trøjer (front)
11 stk. trøjer (over nr.)
11 stk. trøjer (under nr.)

Lederdragter:

80 stk. dragter (ryg top)
10 stk. dragter (ryg bund)		

2.450,- DKK
1.950,- DKK
1.750,- DKK

25.000,- DKK
2.950,- DKK

Alle aftalerne er 2-årige.
Alle priserne er inkl. tryk af logo i 2 farver og ekskl. moms.

Gug Boldklub

Sponsor på opvarmningssæt
Logo på Seniortøj:
14 stk. sweatshirt (front)
14 stk. sweatshirt (ryg)

Logo på Ungdomshold 11-mands:
14 stk. sweatshirt (front)
14 stk. sweatshirt (ryg)

Logo på Ungdomshold 8-mands:

Gug Boldklub

11 stk. sweatshirt (front)
11 stk. sweatshirt (ryg)
Alle aftalerne er 2-årige.

Alle priserne er inkl. tryk af logo i 2 farver og ekskl. moms.

2.950,- DKK
2.950,- DKK

2.750,- DKK
2.750,- DKK

2.450,- DKK
2.450,- DKK

Sponsor på bandereklame
Logo på Bandereklame:
300b x 75h cm 
600b x 75h cm

1.750,- DKK
3.000,- DKK

Alle priserne er ekskl. produktion og aftalerne er 1-årige.

Gug Boldklub

Sponsor på fritidssæt og tasker
Logo på Senior- og Ungdomstøj:
14
14
14
14
14
14
14
14
14

stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.

t-shirt (front)
t-shirt (ryg)
sweatshirt (front)
sweatshirt (ryg)
windbreaker (front)
windbreaker (ryg)
regnjakke (2 x ryg)
stadionjakke (2 x ryg)
tasker (1 x side)

Alle aftalerne er 2-årige.

Gug Boldklub

Alle priserne er inkl. tryk af logo i 2 farver og ekskl. moms.

Taske

T-shirt

2.450,1.950,3.950,2.950,2.950,2.450,3.950,4.950,3.500,-

DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK

Sweatshirt

Regnjakke

Stadionjakke

Gug Boldklub

Windbreaker

Støt Gug Boldklub
- og få noget igen
Gug Boldklub ønsker at være en klub, der både sportsligt og socialt
spiller en meget aktiv og synlig rolle i området. Det er ligeledes et mål,
at være med til at fastholde og udbygge ungdommens interesse for at
bevare Nordjylland som en god fodboldregion. Vi har derfor fokus på at
være både en bredeklub og samtidig give udviklingsmulighederne for de
unge der har ambitioner og talent til at drive det videre.

Gug Boldklub

Nutidens ungdom har normalt store forventninger til de valg, de træffer,
så Gug Boldklub er i stærk konkurrence med andre gode tilbud, der kan
vælges mellem. Det er derfor en vigtig forudsætning for klubbens udvikling, at vi formår at tilpasse vores tilbud og skabe nye og spændende
muligheder og det kræver både menneskelige og økonomiske ressourcer.
Som en naturlig del af hverdagen har klubbens mange hold kontakt med
mange andre klubber – specielt her syd for Limfjorden. Ud over de forskellige turneringskampe deltager mange hold endvidere i træningsturneringer og træningslejre.
Gug Boldklub har en mangeårig tradition for at sende hold til ungdomsturneringer rundtomkring i landet og indimellem også til udlandet. Dette
skaber store oplevelser, synlighed og sammenhold.
Herudover holder Gug Boldklub selv fodboldstævner, hvortil der kommer mange hold fra en stor del af Jylland. Det største enkelt stævne
er Louis Nielsen Inopower Cup, der nu hvor vores nye anlæg er blevet
færdigt udvides til at omfatte alle årgange fra U6 til U14, og hvor mere
end 100 hold forventes at deltage.
Aktuel informationsformidling om klubben foregår via hjemmesiden www.
gugboldklub.dk og på klubbens facebook side. Endvidere er klubbladet,
der husstandsomdeles til alle i Gug/Visse-området, velkendt læsestof i
de små hjem her og der.
Indtægterne fra vores sponsorer er en meget vigtig forudsætning for, at
vi kan fastholde og udbygge de mange aktiviteter for ungdommen i Gug
Boldklub.
Vi ønsker derfor at tilbyde vores sponsorer et langt og godt samarbejde
i årene fremover.
Med sportslig hilsen
Gug Boldklub
Henrik Studsbjerg
Mobil 22 21 09 44
henrik@s-sport.dk

Kasper Krogh
Mobil 27 73 73 77
kasper@sportsoutlet.dk

Kim Vestergaard
Mobil 22 22 31 41
v@city.dk

