Præsentér din virksomhed og vis virksomhedens sociale profil som sponsor for Boldklubben 1909

Fodbold med Hjertet

Vil du være med til at styrke B1909 og gøre det muligt at nå de fremtidige mål?
Bliv en del af det positive signal, B1909 udsender om, at sport, samvær og samarbejde kan bygge
bro over mange udfordringer!
Vær med til at støtte B1909’ udvikling af fodboldspillere og derved Fynsk fodbold!

B1909 er en fodboldklub med rødder i skole– og
arbejdermiljøet i starten af det 20. århundrede. I de
mere end 110 år klubben har eksisteret, har B1909
været synlig i såvel fynsk som dansk fodbold.
Gennem tiderne har klubben fejret store triumfer,
med adskillige mesterskaber og cuptitler. B1909 har
skabt et renommé med teknisk betonet fodbold,
som har skabt grobund for skabelsen af mange
landsholdsspillere gennem tiderne.
B1909 har de udfordringer og de muligheder, der ligger i et område som Odense NØ. Vi er vores sociale
ansvar bevidst og arbejder målrettet i integrationens tjeneste. Vi arbejder på at skabe rammerne for ”det hele
liv”. De unge lærer at få styr på deres skole/uddannelse og at få et godt forhold til deres familie, samtidig
med, at de får en meningsfuld fritid med en god omgangskreds til stimulering af de sunde interesser. B1909
hjælper og støtter de unge i videst muligt omfang. Vi har derfor behov for at kunne trække på
ressourcestærke personer og virksomheder. B1909 er mere end fodbold.
Vi har indført den "røde tråd”, hvor vi har fastsat klare mål for hver årgang. Der arbejdes konstant på at
udvikle ungdomsafdelingen, gennem uddannelse af vore trænere. Alt sammen i samarbejde med
ungdomsudvalget, Fodboldskolen og Get2Sport. De engagerede ansatte arbejder for skabe grobund for vore
børn og unge i området som katalysator til positive oplevelser. Herigennem formes tilgangen til voksenlivet i
et demokratisk samfund. Som den første klub i Danmark har B1909 indgået et samarbejde med Børnehusene
i området, hvor de små poder kommer i klubben og træner/leger med bold. En udløber af samarbejdet har
bl.a. medført, at vi nu kan tilbyde fodbold til 5-årige.
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Dyder som kammeratskab og socialt ansvar er
stadig ingredienser i den kultur, vi har skabt med
en høj fodboldmæssig standard. Vi har været tro
mod traditionerne, men stadig med nye mål i
sigte. Vi har i takt med nye behov og muligheder
formået at udvikle os med tidsånden, så vi i dag
fremstår som en levende, moderne fodboldklub.
Vi har fokus på såvel topresultater som udvikling
af bredden.

En styrkelse af klublivet samt rekruttering af nye
medlemmer har også vores bevågenhed. Det er
B1909’s mål at skabe gode sportslige
udfoldelsesmuligheder for klubbens mange hold
med en masse talentfulde drenge og piger. Vi
skaber udfordringer for dem. Vi medvirker til at
sætte mål for dem, og vi prøver at hjælpe dem til
at nå målene.

Hvad kan vi tilbyde dig og din virksomhed.

B1909 giver dig muligheden for at sammen-sætte dit
sponsorat, så det giver bedst promovering for netop
din virksomhed. Vælg de muligheder, du mener er
bedst for dig.
Du kan også vælge en fast pakkeløsning. Vi har 2
grupper – guldsponsor og sølvsponsor – som giver
forslag til promovering. Emnerne er kun vejledende
og kan udskiftes med andre.
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GRUNDLAG FOR SPONSORAFTALE
Sæt
Hovedsponsor:
Sponsorer, som støtter
med et årligt beløb
fra kr. 25.000

Hovedsponsoren sammensætter selv sin pakke
efter individuel aftale!

ved dine/jeres valg!

Beløb pr. år fra
kr. ???.

Mange kombinationsmuligheder.
spørg efter personlig forhandling.

Stadionsponsor:
Beløb pr. år
fra
Beløbet fastsættes ved
direkte aftale.
spørg efter personlig
forhandling.
Guldsponsor:

Kr. ???
til
En stadionsponsor vil få Gillested Park opkaldt
efter firma eller produkt! Flere muligheder.

Talentudvikling:

Denne pakke indeholder:
 Logo på 1 kamptrøje
 Bandereklame 2 x 3 m – højde 80 cm
 1/4 sides annonce i kampprogram
 Logo i sponsorblok på den dynamiske
måltavle
 2 VIP-kort
 Promovering på hjemmeside og sociale
medier mv.
Denne pakke indeholder:
 Bandereklame 2 x 3 m – højde 80 cm
 Logo i kampprogram og den digitale måltavle
 2 adgangskort til hjemmekampe
 1 VIP-kort
 Promovering på bl.a. hjemmeside og sociale
medier mv.
Ungdom – aldersgruppe 6 – 14 år

Talentudvikling:

Ungdom – aldersgruppe 15 – 19 år

Sølvsponsor:

Bandereklamer:
Fast højde 80 cm
Opvisningsbanen

Kunstgræsbanen
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Min. pr. år:
Kr. 14.000

Min. pr. år:
Kr. 8.000

pr. år
6.000
pr. år
10.000

(produktionsudgifter afholdes af sponsor)
6 m x 0,80 m bande for 1 sæson

7.000

3 m x 0,80 m bande for 1 sæson

4.000

Specialdesign efter aftale, fra

6.000
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Fodbold med Hjertet
Reklamer på tøj
Tøj – 1. holdet:
(efter først til mølleprincippet)

Priser pr. sæson
Trøjesponsor, front
Ærme-/bukselogo, på alle spillere
Ærme-/bukselogo, min. 4 spillere
Paradejakke – lille logo eller tekst

Tøj – Trænere m.v.
Tøj - Ungdomshold

Dragtlogo – på ryggen
Logo på trøje 11 spillere 1 sæson
Brystlogo 7 spillere 1 sæson
Klubdragter med logo/firmanavn (ryg)
Træningssæt, støvler mv. fra

Kampsponsor:
Boldsponsor:
Kampprogram
Annoncering:

Firmalogo på forside af kampprogram samt
højtalerspots
Højtalerspots før og efter kamp
1 hel side i 4 farver
½ side i 4 farver
¼ side i 4 farver

pr. spiller
kr. 7.000
pr. hold
kr. 12.000
pr. spiller
kr. 900
pr. spiller
kr. 5.000
1 træner/official
kr. 4.000
pr. hold
kr. 6.500
pr. hold
kr. 4.500
pr. hold
kr. 8.000
pr. hold
kr. 7.500
Pr. kamp
kr. 2.000
Pr. kamp
kr. 800
Pr. kampprogram
900
Pr. kampprogram
550
Pr. kampprogram
300

Samlet udgift:
Alle beløb vil blive tillagt moms.
SEND DIT LOGO ELLER DIN REKLAME TIL sponsor@b1909.dk så vi kan benytte det i annoncerne.

Firma:

Tlf.:

Kontaktperson:

Mail:

Adresse / gade:

p-nr. by:

Dato:

Underskrift:

______________

_________________________________________________________________

B1909 kan koordinere opsætning af bande med opsætning af logo/tekst i samarbejde
med vores samarbejdspartner Har du en du en fil (EPS, AI) i vektorformat e.l. sørger vi for effektueringen.
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