Skal du med på
holdet?

Sponsormuligheder i Seniorafdelingen
Køb et trøjesponsorat, en bande eller en
annonce i kampprogrammet til MatchDay.
Mulighederne for at støtte vores gode klub og
vores spændende afdeling er mange. Se dem
alle her nedenfor!
Ved interesse så kontakt: Henrik Studsbjerg:
Mail: henrik@s-sport.dk – Mobil 22210944

Trøjesponsorat for en JS-spiller
(Logo på bryst på en trøje fra nr. 1-14)
Bliv en aktiv og støttende medspiller for vores dygtige Jyllandsseriehold
(Herre) i de kommende 2 år. Dette ved køb af én bestemt trøje på en af
holdets spillere.

Ved køb af en trøje i 2 år med logo på bryst medfølger følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Logo-tryk på trøje i 2 farver
Billede af spiller i spillertrøje m/logo vises på hjemmeside under Spillerprofiler
Billede af spiller i spilletrøje m/logo vises i kampprogram under Spillertrup
Billede af spiller i spilletrøje m/logo vises i klubblad under Sæsonens Spillertrup
Sponsornavn nævnes ved speak omkring spilleren ved alle hjemmekampe
Logo på hjemmeside og infotavle under klubbens sponsorer
2 x spisebilletter til et VIP-arrangement på en MatchDay
2 x spisebilletter til klubbens årlige sponsorarrangement

Pris for 1 trøje: 3250,- kr. ekskl. moms pr. år

Muligheder for sponsorater i
Gug Boldklubs Seniorafdeling

a. Tilkøb af endnu en trøje med et trøjenummer fra nr. 15-20:

1000,- kr. ekskl. moms pr. år

Trøjesponsorat 2 (1o lige/ulige trøjer med logo over tallet)
Ved køb af trøje med logo på ryg over tallet
medfølger følgende:
• Logo-tryk på trøje i 2 farver
• Rygvendt billede af spiller i spillertrøje m/logo
vises på hjemmeside
• Rygvendt billede af spiller i spilletrøje m/logo vises
i kampprogram
• Rygvendt billede af spiller i spilletrøje m/logo vises
i klubblad
• Sponsornavn nævnes ved holdpræsentation ved
alle hjemmekampe
• Logo på hjemmeside og infotavle under klubbens sponsorer
• Obs! Bande på stadion med logo – dog eks. produktion
• 2 x spisebilletter til et VIP-arrangement på en MatchDay
• 2 x spisebilletter til klubbens årlige sponsorarrangement

Trøjesponsorat for øvrige seniorhold – herrer og kvinder
Logo på 14 stk. trøjer (front) 4.250,- kr. + moms pr. år på 2 årig aftale
Logo på 14 trøjer (over nr.): 3.250,- kr. + moms pr. år på 2 årig aftale
Logo på 14 trøjer (under nr.): 2.750,- kr.+ moms pr. år på 2 årig aftale
Logo på 14 bukser: 5.000 kr. + moms pr. år på 2 årig aftale

Pris for 10 trøjer: 10.000,- kr. ekskl. moms pr. år
Trøjesponsorat 3 (10 lige/ulige trøjer med logo under tallet)
Ved køb af trøje med logo på ryg under tallet medfølger følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Logo-tryk på trøje i 2 farver
Rygvendt billede af spiller i spillertrøje m/logo vises på hjemmeside
Rygvendt billede af spiller i spilletrøje m/logo vises i kampprogram
Rygvendt billede af spiller i spilletrøje m/logo vises i klubblad
Sponsornavn nævnes ved holdpræsentation ved alle hjemmekampe
Logo på hjemmeside og infotavle under klubbens sponsorer
Obs! Bande på stadion med logo – dog eks. produktion
Sponsoren modtager 2x spisebilletter til et VIP-arrangement på en MatchDay

Pris for 10 trøjer: 7.500,- kr. ekskl. moms pr. år

Bandereklame på 2,5 meter på vores stadion, Skjøtt Arena
1950,- kr. ekskl. moms pr. år + produktion
Ekstra bander herudover koster 1000 DKK + moms pr. bande

Bliv annoncør i kampprogrammet for MatchDay
En del af MatchDay – en del af noget godt. En del af et fornøjeligt,
farverigt og fodboldglad folkemøde😉

Til alle årets velbesøgte MatchDay laves der et meget flot kampprogram, som
bliver købt af rigtig mange tilskuere hen over året.
Ved køb af en annonce i kampprogrammet kan du og dit firma blive en del af
dette succesfulde koncept og støtte op omkring klubbens seniorafdeling.

Prisen for et år er:
¼-side: 1400,- kr. + moms
½-side: 2500,- kr. + moms
1 hel side: 3500,- kr. + moms
Obs! Som annoncør vil du i løbet af sæsonen modtage en indbydelse til et
sponsorarrangement på vores anlæg, hvor du bl.a. kan opleve vores nye Fan
og Eventområde og en MatchDay i fuld udfoldelse
Er du interesseret heri kan du kontakte Erik Steffensen på:
es@gvdnet.dk eller på mobil: 61602426.

Vel mødt på Skjøtt Arena!

