aab kvinde elitefodbold A/S

bliv sponsor med hjertet

NIVEAUSKIFTE KRÆVER

OPBAKNING

Kvindeelitefodbold i Danmark er på en spændende rejse. Topresultater for landsholdet skaber
optimisme og fans, og kvindekommissionen med Lykke Friis, Helle Thorning og Christian Stadil
i spidsen, har sat ambitiøse mål.
I AaB har vi også ambitiøse mål. Vi har siden 2010 arbejdet intensivt og målrettet på at skabe
de bedste pige- og kvindefodboldspillere i Danmark. Dette er lykkedes ganske godt, og vi har
bl.a. udviklet over 15 spillere til ungdoms- og A-landshold. De er også en del af den talentmasse, som skal sikre vores målsætning om at forblive i Gjensidige Kvindeligaen.

BLIV SPONSOR MED HJERTET
Som Sponsor Med Hjertet er du med til at understøtte den rejse, vi er på, og sikre det niveauskifte, der skal til for at kunne spille på absolut højeste plan. Vi har derfor skabt et overskueligt
og transparent sponsorkoncept, hvor vi kan matche jeres muligheder og behov.

Type af sponsorat

Diamant

Guld

Sølv

Bronze

Kampprogram

Sponsor
med hjertet

Alle kampe

Alle kampe

Alle kampe

Alle kampe

Logo/navn på hjemmeside

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Promovering via sociale medier

Ja

Ja

Ja

Ja

-

Bandereklame

9 meter

6 meter

3 meter

Skilt på udendørs
sponsorvæg

-

Kampsponsor hjemmebane

2 kampe

2 kampe

1 kampe

-

-

Sponsorarrangement

4 billetter

2 billetter

1 billet

-

-

Logo på træningstøj (bryst eller ryg)

Ja

Logo på hjemmebanekamptrøje (ryg)

-

2 tryk

-

-

-

Logo på hjemmebane shorts

-

2 tryk

-

-

-

Logo på udebanekamptrøje (ryg)

-

-

2 tryk

-

-

Logo på udebane shorts

-

-

2 tryk

-

-

100.000 (bryst)

50.000

35.000

20.000

5.00010.000

*Årlig pris ved 2-årig aftale

70.000 (ryg)
* Omkostninger til tryk på tøj, bander, skilte mm betales af sponsor og er ikke inkl. priserne - alle priser er ekskl. moms

Kampsponsor

Kr. 10.000 Sponsor promoveres i kampprogrammet og nævnes ved indløb på banen

Indløbsbørn

Kr. 10.000 Sponsor får 22 børn på banen samme med spillerne, promovering i kampprogram samt ved speak i forbindelse med kampen

Strømpesponsor

Kr. 15.000 Hjemmebane
Kr. 15.000 Udebane

Rejsesponsor

Kr. 15.000 Sponsor får logo på rejsetøj (t-shirt eller sweat-shirt), som bl.a. bruges på vej
til kamp

Ovenstående sponsortabel viser, hvordan I kan bidrage med at indfri vores mål, og vi vil meget
gerne have jer med. Både vores U18 DM og Gjensidige Kvindeliga holdet er vigtige i forhold til
vores sportslige målsætninger, og det er derfor muligt at blive sponsor på et eller begge hold.
Hovedsponsorater aftales særskilt og kan f.eks. omfatte synlighed på kamptøj samt assistance,
når I holder medarbejder- eller kundearrangementer i jeres virksomhed.

VIL DU VIDE MERE?
Så tag fat på vores sponsor med hjertet team på:
sponsor@aabkvindefodbold.dk
AaB Kvinde Elitefodbold A/S
www.aabkvindefodbold.dk
www.facebook.com/AaBKvindeElite
Instagram via aabkvinder

