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Sponsorer / Partnere

PRISLISTE

PRISLISTE
2018-2019

HOVEDSPONSOR.......................................................Pris efter aftale
 Modydelser ifølge aftale
 Tryk på alt spilletøj
 Eksklusivt før-kamps-arrangement (1 kamp)

2. DIVISION HERRER:
●

Trøje - Bryst eller ryg........................................................................Kr.
Tryk på 10 markspillere

20.000,00 pr. sæson

 50 fribilletter i sæsonen
 Deltagelse med 2 personer i de sociale arrangementer,
		 som sker via Partnerforum
 Spillertrøje – Indrammet - signeret at holdet
●

Trøje - Ærme eller side eller shorts - for eller bag........................Kr.
Tryk på 10 markspillere – fordeles på alle pladser

15.000,00 pr. sæson

 30 fribilletter i sæsonen
 Deltagelse med 1 person i de sociale arrangementer,
		 som sker via Partnerforum
 Spillertrøje – Indrammet - signeret at holdet
●

Trøje målmænd - bryst eller ryg...................................................Kr.
Tryk på to målmænd

10.000,00 pr. sæson

 6 sæsonkort
●

Buks målmænd - for eller bag......................................................Kr.
Tryk på to målmænd

7.000,00 pr. sæson

 6 sæsonkort
●

Paradedragter................................................................................Kr.
 6 sæsonkort

15.000,00 pr. sæson

3. DIVISION HERRER:
●

Trøje - bryst eller ryg........................................Kr. 10.000,00 pr. sæson
Tryk på 10 markspillere

●

Trøje - ærme eller side eller shorts
- for eller bag...................................................Kr. 10.000,00 pr. sæson
Tryk på 10 markspillere – fordeles på alle pladser

●

Trøje målmænd - Bryst eller ryg.....................Kr.
Tryk på to målmænd

5.000,00 pr. sæson

●

Buks målmænd - For eller bag......................Kr.
Tryk på to målmænd

5.000,00 pr. sæson

Gældende for alle ovennævnte trøjeaftaler: 4 sæsonkort

EKSKLUSIV-PARTNERAFTALER
●

50.000 kroner

 4 pladser til før-kamp-arrangementer

 6 VIP Vouchers (antal gæster, der kan inviteres med i løbet af sæsonen 		 enten til før-kamp-arrangement eller socialt arrangement)
 50 ståpladser
 2 stk. sponsorturbilletter

●

75.000 kroner

 4 pladser til før-kamp arrangementer samt plads i hallen

 20 VIP Vouchers
 50 ståpladser
 3 stk. sponsorturbilletter
 1 plads i netværket

●

125.000 kroner

 8 pladser til før-kamp-arrangementer

 30 VIP Vouchers
 75 ståpladser
 4 stk. sponsorturbilletter
 2 pladser i netværket

ØVRIGE SPONSORATER

15.000,00

pr. sæson

Gulvaftørringsteam............................................................................... Kr.

10.000,00

pr. sæson

Kamppartner.......................................................................................... Kr.

4.000,00

●

Trænere/officials – 2. division + 3. division................................... Kr.
 4 sæsonkort

pr. kamp

 Logo på plakater, annonce i Lokalavisen Nyborg og kampprogram
 Egen branding i hallen i forbindelse med kampen
 10 stk. fribilletter
Kampbold.............................................................................................. Kr.
Præsentation før kamp - overrækkelse af bold, signeret af spiller

2.500,00

pr. kamp

Roll-Ups................................................................................................... Kr.
2. division – alle hjemmekampe

4.000,00

pr. sæson

Reklamebanner bag mål..................................................................... Kr.
Størrelse 100 x 200 cm - 2. division – alle hjemmekampe

4.000,00

pr. sæson

Partnerforum.......................................................................................... Kr.
Opkræves to gange pr. år: 1.8. og 1.2.

9.000,00

pr. år

3.000,00

pr. sæson

1.000,00

pr. sæson

 2 sæsonkort, 4 før-kamp-arrangementer
 4 sociale arrangementer + 8 netværksmøder
Minipartner............................................................................................. Kr.
 2 sæsonkort, 4 før-kamp-arrangementer
Privatpartnere........................................................................................ Kr.
 1 sæsonkort
Alle priser er: Ekskl. moms, ekskl. tryk- og produktionsomkostninger – disse opkræves separat.

www.susnyborg.dk
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