
Som sponsor i Havdrup Fodbold er 

du ikke ”bare” logoet på trøjen eller 

den glade betaler. 

Du er en del af Havdrup Fodbold 

og får glæde af det gode 

sponsornetværk, som klubben over 

årene har opbygget.

Bliv sponsor hos Havdrup Fodbold

Vi har en fantastisk relation til vore sponsorer og gør et stort arbejde ud af, at give noget tilbage, 
som tak for støtten til Havdrup Fodbold.
Hvert år inviteres alle vores sponsorer til klubbens sommer cup, klubbens kåringsfest og vi inviterer 
gerne også vore sponsorer til arrangementer ude i byen f.eks. til kamp hos vores samarbejdsklubber 
FCK og HB Køge mm.
Vi har nogen fantastiske medlemmer, som gør sit til, at eksponere vore sponsorer på de sociale 
medier og et sponsorudvalg, som gør det samme i de trykte medier.

Det er vigtigt for Havdrup Fodbold, at skabe den gode og samarbejdende 
relation til sponsorer således, at de har lyst til at være en del af vores 
sponsornetværk og bidrage til, at give klubbens medlemmer nogen 
lærerige, sociale og personlige oplevelser.
Din virksomhed kan blive en del af sponsornetværket 
og til en meget fornuftig pris kan du vælge imellem 
flere forskellige sponsormuligheder.

Støt lokalsporten – Støt Havdrup Fodbold
På bagsiden kan du læse mere om sponsormulighederne og 
skulle du have lyst til, at høre mere er du meget velkommen til, at 
kontakte Berit Schau Nielsen på 
Tlf. 2680 8301 eller mail berit08@hgi-fodbold.dk

Med venlig hilsen
Havdrup Fodbold, Sponsorudvalget

SESPONSORMULIGHEDER
PÅ BAGSIDEN



Kr. 5.000,-
Aftalen kan tegnes for 
henholdsvis 1, 2 eller 3 år.

Kr. 440,-
Pr. spillersæt inkl. Moms

Et hold består af ca. 15-20 
spillere.

Kr. 440,-
Pr. træningsdragt inkl. Moms

Et hold består af ca. 15-20 
spillere.

Kr. 240,-
Pr. holdtrøje inkl. Moms

Et hold består af ca. 15-20 
spillere.

Kr. 270,-
U5-U10 U11-SENIOR

AFTALE 1

Kr. 3.000,-
Aftalen kan tegnes for 
henholdsvis 1, 2 eller 3 år.

REKLAMESKILT - LANGSIDE

AFTALE 2
REKLAMESKILT - ENDEVÆG

AFTALE 3
SPILLERTØJ

AFTALE 4
TRÆNINGSDRAGT

AFTALE 5
HOLDTRØJER

Reklameskilt i Havdrup Idrætscenter - Langside (maks. 50 kg.) 
Hal 1, samt synlighed af firmanavn i form af reklamelogo på 
Havdrup Fodbold´s hjemmeside.
Skiltet stilles til rådighed af sponserende virksomhed.

Hvis skiltet leveres i PVC materiale tilbyder Havdrup Fodbold også ophængning 
ved udendørsstævner på hjemmebane.
Sponsor bliver endvidere vist på klubbens hjemmeside.

Reklameskilt i Havdrup Idrætscenter - Endevæg (maks. 50 kg.) 
På væggen ved uret, samt synlighed af firmanavn i form af 
reklamelogo på Havdrup Fodbold’s hjemmeside.
Skiltet stilles til rådighed af sponsorende virksomhed.

Hvis skiltet leveres i PVC materiale tilbyder Havdrup Fodbold også ophængning 
ved udendørsstævner på hjemmebane.
Sponsor bliver endvidere vist på klubbens hjemmeside.

Sponsering af spillertøj.
Indkøb af spillersæt med tryk af sponsorlogo på maven, 
HGI logo på brystet og tal/navn på ryg.

Eksempel: 18x440= 7.920,00 inkl. moms.
 
Der påtrykkes sponsorlogo på spillertøjet og sponsor bliver vist på klubbens 
hjemmeside, modtager et sponsordiplom og sponsoraftale eksponeres i 
deres lokale medier.

Sponsering af træningsdragt.
Indkøb af træningsdragt med tryk af sponsorlogo på maven eller 
ryg, HGI logo på brystet.

Eksempel: 18x440= 7.920,00 inkl. moms.

Der påtrykkes sponsorlogo på træningsdragten og sponsor bliver vist på 
klubbens hjemmeside, modtager et sponsordiplom og sponsoraftale eksponeres 
i deres lokale medier.

Sponsering af holdtrøje. 
Indkøb af holdtrøje med tryk af sponsorlogo på maven samt 
HGI logo på brystet.

Eksempel: 18x230/270 = 4.140,00/4.860,00 inkl. moms

Der påtrykkes sponsorlogo på holdtrøjen og sponsor bliver vist på klubbens 
hjemmeside, modtager et sponsordiplom og sponsoraftale eksponeres i 
deres lokale medier.


