
 
 
 
  

 Vester Aaby januar 2017 
 
 
 
 
 
Att.:  Den ansvarlige for sponsorater 
 
Vedr.:  Sponsorat for Bøgebjerg IF. 
 
 
Vi tilbyder følgende: 
 
Hovedsponsorat: Årlig   Kr. (Individuel aftale) 
Firmalogo/navn på et holds spilletrøjer (ryg - eller brystreklame). 
Reklameskilt i Bøgebjerghallen. 
Firmalogo/reklame i klubbens blad ”Bøgebladet”. 
Firmalogo på klubbens sponsortavle. 
Rullereklame på klubbens hjemmeside. 
Tilbud om køb af to billetter til halv pris, til den årlig Egnsfest i Bøgebjerghallen. 
Modtager klubbladet ”Bøgebladet” og diverse foldere, informationer m.v.  
 
Klubsponsorat: Årlig   Kr. 2.000,00 
Firmalogo/navn på 8 stk. spilletøj (ryg – bryst eller buksereklame). 
Firmalogo/reklame i klubbens blad ”Bøgebladet”. 
Firmalogo på klubbens sponsortavle. 
Rullereklame på klubbens hjemmeside. 
Tilbud om køb af to billetter til halv pris, til den årlig Egnsfest i Bøgebjerghallen. 
Modtager klubbladet ”Bøgebladet” og diverse foldere, informationer m.v.  
 
Hal & Bandesponsorat: Årlig 
Firmalogo på klubbens sponsortavle. 
Firmalogo på klubbens hjemmeside. 
Tilbud om køb af to billetter til halv pris, til den årlig Egnsfest i Bøgebjerghallen. 
Modtager klubbladet ”Bøgebladet” og diverse foldere, informationer m.v.  
 
Bøgebjerghallen på sidevæg (1 x 2 m)   kr. 1.500,00 
Bøgebjerghallen på gavl indgang (1 x 3 m)  kr. 2.000,00 
Bøgebjerghallen på gavl måltavle (1 x 3 m ) (Udsolgt)  kr. 2.500,00 
Boldbane (1 x 3 m – Ikke muligt pt.)   kr. 1.500,00 
Hallen og boldbane skilt nr. 2 (Ikke muligt pt.)  kr.    500,00 
 
Tillægssponsorat: Årlig   Kr. 1500,00 
Lille reklame på et holds spilletrøjer. 
Firmalogo på klubbens sponsortavle. 
Firmalogo på klubbens hjemmeside. 
Tilbud om køb af to billetter til halv pris, til den årlig Egnsfest i Bøgebjerghallen. 
Modtager klubbladet ”Bøgebladet” og diverse foldere, informationer m.v.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Klubdragt/Windbreaker sponsorat: 2 årig aftale 
Årlig.      kr. 2.000,00 
Reklame på bryst/ryg/buks 
Firmalogo på klubbens sponsortavle. 
Firmalogo på klubbens hjemmeside. 
Tilbud om køb af to billetter til halv pris, til den årlig Egnsfest i Bøgebjerghallen. 
Modtager klubbladet ”Bøgebladet” og diverse foldere, informationer m.v.  
 
 
 
 
Der er yderligere mulighed for at lave: 
Happenings/sponsorere præmier 
Sponsorat af bolde 
Overtrækstrøjer 
Drikkedunke 
Tasker og meget mere, 
Dette aftales separat. 
 
Vi håber at du vil være med til at støtte vores bestræbelser på at gøre området til et attraktivt sted at 
bo og arbejde. Vi håber også at se dig og dine medarbejdere til sportslig udfoldelse i de forskellige 
sportsgrene. 
 
 
Bøgebjerg IF har efter sammenlægningen af 3 eksisterende idrætsforeninger, ændret på 
organisationen så alle sponsorater bliver varetaget samlet af sponsorudvalget. 
Vi forventer, at vi på denne måde vil få en mere enkel og effektiv kontakt med erhvervslivet i området. 
 
Du vil blive kontaktet af sponsorudvalgets repræsentanter og det ville glæde os at modtage dit bidrag. 
 
Du er ligeledes velkommen til at kontakte: 
 
Annette Biilmann på tlf. 20 12 46 67 eller E-mail: albiilmann@gmail.com 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Sponsorudvalget 
Annette Biilmann 


