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Støt lokalt…
bliv sponsor i
Them GF

Them GF – Them Hallerne – Frisholmvej 13 – 8653 Them – CVR nr. 94149851 – sponsorthemgf@gmail.com

Hvorfor blive sponsor i Them GF?
• Man ønsker at støtte op om den lokale idrætsforening
• Man ønsker at give borgerne i Them bedre forhold til at være aktive og dyrke
sport
• Man ønsker at give børnene i Them større oplevelser igennem deres sport
• Fordi man ser potentialet i at få sin virksomhed eksponeret lokalt
• Them GF har over 400 børn og unge medlemmer, samt over 150 voksne
medlemmer og trænere, der hver uge er aktive i og omkring Themhallerne. Til
stævner og kampe kommer mange forældre og bedsteforældre ligeledes og
kigger på = stor eksponering lokalt
• Them GF kan tilbyde en kombination af tøjsponsorat, materialesponsorat,
bandereklamer og online markedsføring, der giver maksimal eksponering i
lokalmiljøet
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Muligheder for sponsorat
• Multibanen
• Kampbanen & træningsbanerne (fodbold)
• Spillertøj & træningsdragter
o Fodbold
o Håndbold
o Gymnastik
o Petanque
o Kroket
• Materiale sponsorat
• Hjemmeside & Facebook

Sponsorpakker
• Du kan som sponsor samle flere typer sponsorater i én aftale og få rabat.
Læs mere om mulighederne senere i dette materiale.

Hovedsponsor for Multibanen
• Du kan blive hovedsponsor for Multibanen og få maksimal eksponering.
Læs mere om mulighederne senere i dette materiale.
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Multibanen
Sponsorat
Målsider (2 stk á 100 x 195 cm)

Pris per år

Antal

10.000,-

2 stk

Hjørne (1 stk á 80 x 80 cm)

2.000,-

4 stk

Bande (1 stk á 150 x 80 cm)

3.000,-

54 stk

Boldvæg klistermærke stor (1 stk á 80 x 40 cm)

3.000,-

12 stk

Alle priser er ekskl. moms og er gældende for ét års sponsorat.
Tryk og opsætning betales af sponsor (pris for 150x80 cm bande er kr. 700,- ekskl. moms inklusiv
montering)
Bandesponsorat kan tegnes som løbende aftale, hvor Them GF automatisk fakturerer sponsoren
hvert år eller som en flerårig kontrakt, der betales med samlet faktura for hele sponsoraftalens
periode.
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Hovedsponsor for multibanen i Them GF
Det er muligt at blive hovedsponsor for multibanen i Them GF og få maksimal
eksponering.
Som hovedsponsor kan vi tilbyde en attraktiv pakke bestående af:
• Største klistermærke på boldvæggen ved Multibanen (1 stk á 240 x 80 cm)
• 10 stk bander med central placering på Multibanen
Pris per år: 25.000,-

Hovedsponsorat tegnes som en flerårig aftale

Priser er ekskl. Moms. Priser for tryk betales af sponsor.
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Kampbanen & træningsbanerne (fodbold)
Sponsorat

Pris per år

Antal

Bande på kampbanen (1 stk á 290 x 75 cm)

3.000,-

39 stk

Bande indvendigt i læskuret (1 stk á 140 X 65 cm)

3.000,-

20 stk

Alle priser er ekskl. moms og er gældende for ét års sponsorat.
Tryk og opsætning betales af sponsor (pris for 290x75 cm bande er kr. 1600,- ekskl. moms inklusiv
montering / pris for 160x65 cm bande er kr. 900 eksl moms inklusiv montering)
Bandesponsorat kan tegnes som løbende aftale, hvor Them GF automatisk fakturerer sponsoren
hvert år eller som en flerårig kontrakt, der betales med samlet faktura for hele sponsoraftalens
periode.
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Spillertøj – Håndbold (3 år)
Sponsorat

Pris for 3 år

Ét hold sæt håndbold spillertøj 12 stk (tryk på brystet)

5.000,-

Ét hold sæt håndbold spillertøj 12 stk (tryk på ryggen)

3.000,-

Ét hold sæt håndbold spillertøj 12 stk (tryk i nakken)

3.000,-

Alle priser er ekskl. moms og er gældende for 3 års sponsorat (spillertøjets levetid).
Sponsorater tegnes som 3-årige kontrakter (spillertøjets levetid), og der betales for hele
sponsoraftalens periode.
Tryk betales af sponsor og faktureres af Them GF sammen med sponsoratet (prisliste bagerst i
dette materiale)
Them GF står for kontakt til Sportigan og bestilling af tryk.
Sponsor sender logo til sponsorthemgf@gmail.com
Efter spillertøjet har været brugt i 3 år, gives det til velgørenhedsorganisationer.
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Spillertøj – Fodbold (1 år)
Sponsorat

Pris for 1 år

Ca. 150 sæt fodbold spillertøj (tryk på brystet)

15.000,-

Ca. 150 sæt fodbold spillertøj (tryk i nakken)

10.000,-

Ca. 150 sæt fodbold spillertøj (tryk på ryggen)

10.000,-

Ca. 150 sæt fodbold spillertøj (tryk på shorts)

5.000,-

Alle priser er ekskl. moms og er gældende for ét års sponsorat.
Sponsorater kan tegnes som flerårige kontrakter, og betales enten per år eller som samlet faktura
for hele sponsoraftalens periode.
Tryk betales af sponsor og faktureres af Them GF sammen med sponsoratet (prisliste bagerst i
dette materiale)
Them GF står for kontakt til Sportigan og bestilling af tryk.
Sponsor sender logo til sponsorthemgf@gmail.com
Spillertøjet udskiftes hvert år, da det er børnenes eget personlige sæt.
Ved flerårige aftaler, skal der derfor betales for tryk hvert år.
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Them GF Træner- & Lederdragt (2 år)
Sponsorat

Pris for 2 år

Ca. 50 sæt trænerdragt sweatshirt + T-shirt (tryk på ryggen – midt)

15.000,-

Ca. 50 sæt trænerdragt sweatshirt + T-shirt (tryk i nakken)

10.000,-

Ca. 50 sæt trænerdragt sweatshirt + T-shirt (tryk på ryggen - nederst)

10.000,-

Alle priser er ekskl. moms og er gældende for 2 års sponsorat.
Sponsorater tegnes som 2-årige kontrakter, og der betales for hele sponsoraftalens periode.
Tryk betales af sponsor og faktureres løbende af Them GF (prisliste bagerst i dette materiale)
Them GF står for kontakt til Sportigan og bestilling af tryk.
Sponsor sender logo til sponsorthemgf@gmail.com
Them GF klubdragten udskiftes hvert andet år.
Betaling for tryk vil løbende blive faktureret, pga. kontinuerligt køb af klubdragter.
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Andre tøjsponsorater
Der vil løbende være udskiftning af diverse beklædning til trænere og medlemmer.
Bl.a. vinterjakker til fodboldtrænere, jakker til Kroket- og Petanquespillerne m.m.
Dette bliver udskiftet efter behov og der vil i den forbindelse være mulighed for at
lave tøjsponsorater med tryk.
Ved andre tøjsponsorater vil der være tale om et enkeltstående sponsorat.

Materiale sponsorat
Der vil ligeledes være mulighed for at være materialesponsor.
Dette kunne være en ny air track til gymnastik eller en elektronisk måltavle til
fodbold kampbanen. Her vil der være mulighed for at få påtrykt firmalogo.
Hvis det ikke er muligt at påtrykke firmalogo på materialer, så vil sponsoratet blive
delt på hjemmeside og Facebook som nyhed.
Ved materialesponsorat vil der være tale om et enkeltstående sponsorat.
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Sponsorpakker
Ved køb af 2 sponsorater gives samlet rabat på 10%
Ved køb af 3 sponsorater gives samlet rabat på 15%
Ved køb af 4 eller flere sponsorater gives samlet rabat på 20%
Rabatter gælder ikke for kombination med hovedsponsorat

Alle sponsorer uanset størrelse vil være på Them GFs hjemmeside med logo og link

Alle sponsorater der tegnes med en årlig værdi af minimum 5.000,- vil blive delt på
Them GFs hjemmeside og Facebook ved indgåelse af kontrakten (som vist nedenfor)
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Priser for tryk af logo på tøj
Stort tryk (ca 20-25 cm bredde)
Placering: Mave eller Ryg
Startomkostninger:
Antal farver

250,00
Pris per tryk

1 Farve

20,00

2 Farver

25,00

3 Farver

30,00

4 Farver

35,00

Lille Tryk (ca 10-15 cm bredde)
Placering: Bryst eller Nakke
Startomkostninger:
Antal farver

150,00
Pris per tryk

1 Farve

15,00

2 Farver

20,00

3 Farver

25,00

4 Farver

35,00

Logoer der sendes i *.eps eller *.ai format kræver ikke startomkostninger
Priser er ekskl. moms
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