BLIV SPONSOR I
SKAGEN IDRÆTS KLUB

VIL DU
STØTTE

ET AF BYENS FLAGSKIBE?

Skagen Idræts Klub er en breddeklub, der har en god
kontaktflade til alle generationer. I klubben har vi
mange aktive medlemmer på tværs af alle aldersgrupper. Lige fra de 3 årige drenge og piger i Sandkassen – og helt op til vores Old Boys hold.
Skagen IK har udover den store medlemsskare en
stor opbakning fra en masse frivillige medhjælpere,
forældre, bedsteforældre og sponsorer. Kort sagt har
vi en kæmpe berøringsflade med lokalsamfundet i
Skagen. I Skagen Idræts Klub er vi fuldstændig afhængige af vores frivillige medhjælpere og jer som
sponsorer.
I klubben tilstræber vi at give vores medlemmer de
bedst mulige vilkår i den daglige gang i klubben,
ligesom vi via vores trænere og ledere forsøger at
indpode en god, sportslig adfærd og opførsel hos
alle vores spillere. Med folderen håber vi, at vi kan
være med at til at give dig inspiration til dit sponsorat – og et lille indblik i vores fælles klub.

SPONSORPAKKER – 3-ÅRIGE

TØJSPONSORATER
TRØJESPONSOR SIKS FØRSTEHOLD
Spillertrøje og opvarmningsdragt.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 5.500,00 pr. år.
UDBYTTER V/ SPONSORAT FØRSTEHOLDET
• Sponsor bliver nævnt i lokalavis ved annoncering af førsteholdets turneringskampe på hjemmebane
• Sponsor bliver nævnt i klubbens kampprogram til førsteholdets turneringskampe på hjemmebane
• Sponsor får mulighed for at give tilbud til klubmedlemmer
• Sponsor bliver nævnt på klubbens hjemmeside www.skagenik.dk
• Sponsor bliver nævnt på plakater på udvalgte steder i byen i forbindelse med
førsteholdets turneringskampe på hjemmebane
• Sponsor bliver nævnt i højtaleren til førsteholdets hjemmekampe
• Indbydelse til sponsorarrangementer
• Medieomtale af SIKs førstehold
• Synlighed i breddeklubben (spillere, forældre, bedsteforældre m.v.)

TRØJESPONSOR 11 MANDS HOLD
(UNGDOM OG SENIOR)
Spillertrøjer
og overtrækstrøjer til udskiftningsspillere.  .  .  .  .  . kr. 6.000,00 pr. år.
UDBYTTER V/ TRØJESPONSORAT
• Sponsor bliver nævnt i klubbens kampprogram til førsteholdets turneringskampe på hjemmebane
• Sponsor får mulighed for at give tilbud til klubmedlemmer
• Sponsor bliver nævnt på klubbens hjemmeside www.skagenik.dk
• Indbydelse til sponsorarrangementer
• Synlighed i breddeklubben (spillere, forældre, bedsteforældre m.v.)

TRØJESPONSOR 5-8 MANDS HOLD (UNGDOM)
Spillertrøjer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 3.500,00 pr. år.
UDBYTTER V/ TRØJESPONSORAT
• Sponsor bliver nævnt i klubbens kampprogram til førsteholdets turneringskampe på hjemmebane
• Sponsor får mulighed for at give tilbud til klubmedlemmer
• Sponsor bliver nævnt på klubbens hjemmeside www.skagenik.dk
• Indbydelse til sponsorarrangementer
• Synlighed i breddeklubben (spillere, forældre, bedsteforældre m.v.)

TRØJESPONSOR 7-8 MANDS HOLD (SENIOR)
Spillertrøjer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 4.500,00 pr. år.
UDBYTTER V/ TRØJESPONSORAT
• Sponsor bliver nævnt i klubbens kampprogram til førsteholdets turneringskampe på hjemmebane
• Sponsor får mulighed for at give tilbud til klubmedlemmer
• Sponsor bliver nævnt på klubbens hjemmeside www.skagenik.dk
• Indbydelse til sponsorarrangementer
• Synlighed i breddeklubben (spillere, forældre, bedsteforældre m.v.)

3-ÅRIG

PLATIN
ERHVERVSPARTNER
SKAGEN IDRÆTS KLUBS FORPLIGTELSER
Aftalen fungerer som en ramme om det fremtidige samarbejde. I den forbindelse
forpligter Skagen Idræts Klub sig til følgende:
• Logo på maven af 1 stk. førsteholdstrøje Senior, samt på opvarmningstrøje.
• Logo på maven på 1 stk. seniorhold valgt af Skagen Idræts Klub.
• Logo på maven på 1 stk. 11 mands ungdomshold valgt af Skagen Idræts Klub.
• Logo på maven på 1 stk. ungdomshold (5-8 mand) valgt af Skagen Idræts Klub.
• 6 meter bandereklame eller som eksisterende.
• Nævnt i førsteholdets kampannoncer i Skagen Onsdag som Platin Erhvervspartner.
• Nævnt 1 gang som boldsponsor i førsteholdets kampannoncer i Skagen Onsdag.
• Nævnes af stadionspeaker til den valgte kamp som boldsponsor.
• Annonce i kampprogram til førsteholdets hjemmekampe.
• Nævnt på Skagen Idræts Klubs hjemmeside.
• Nævnes af stadionspeaker som Platin Erhvervspartner til førsteholdets kampe på
hjemmebane.

FORPLIGTELSER
• Aftalens grundbeløb er kr. 25.000 pr. år. Der er ingen moms, og Skagen Idræts
Klub sender opkrævning 2 gange årligt til Platin Erhvervspartner
• Platin Erhvervspartner betaler for de bandereklamer samt logo og tryk på tøj
som måtte komme i aftale perioden.

3 ÅRIG

GULD
ERHVERVSPARTNER
SKAGEN IDRÆTS KLUBS FORPLIGTELSER
Aftalen fungerer som en ramme om det fremtidige samarbejde. I den forbindelse
forpligter Skagen Idræts Klub sig til følgende:
• Logo på maven af 1 stk. førsteholdstrøje Senior, samt på opvarmningstrøje.
• Logo på maven på 1 ungdomshold valgt af Skagen Idræts Klub.
• 6 meter bandereklame eller som eksisterende.
• Nævnt i førsteholdets kampannoncer i Skagen Onsdag som Guld Erhvervspartner.
• Nævnt 1 gang som boldsponsor i førsteholdets kampannoncer i Skagen Onsdag.
• Nævnes af stadionspeaker til den valgte kamp som boldsponsor.
• Annonce i kampprogram til førsteholdets hjemmekampe.
• Nævnt på Skagen Idræts klubs hjemmeside.
• Nævnes af stadionspeaker som Guld Erhvervspartner til førsteholdets kampe på
hjemmebane.

FORPLIGTELSER
• Aftalens grundbeløb er kr. 16.000 pr. år. Der er ingen moms, og Skagen Idræts
Klub sender opkrævning 2 gange årligt til Guld Erhvervspartner
• Guld Erhvervspartner betaler for de bandereklamer samt logo og tryk på tøj som
måtte komme i aftale perioden.

3 ÅRIG

SØLV
ERHVERVSPARTNER
SKAGEN IDRÆTS KLUBS FORPLIGTELSER
Aftalen fungerer som en ramme om det fremtidige samarbejde. I den forbindelse
forpligter Skagen Idræts Klub sig til følgende:
• Logo på maven af 1 stk. ungdomshold valgt af Skagen Idræts Klub.
• 2 meter bandereklame på Skagen Stadion eller som eksisterende.
• Nævnes 1 gang som boldsponsor i førsteholdets kampannoncer i Skagen Onsdag.
• Nævnes af stadionspeaker til den valgte førsteholds kamp som boldsponsor.
• Nævnes som Sølv Erhvervspartner i førsteholdets kampannonce i Skagen Onsdag.
• Annonce i kampprogram til førsteholdets hjemmekampe.
• Nævnt på Skagen Idræts Klubs hjemmeside.
• Nævnes af stadionspeaker som Sølv Erhvervspartner til førsteholdets kampe på
hjemmebane.

FORPLIGTELSER
• Aftalens grundbeløb er kr. 10.000 pr. år. Der er ingen moms, og Skagen Idræts
Klub sender opkrævning 2 gange årligt til Sølv Erhvervspartner
• Sølv Erhvervspartner betaler for de bandereklamer samt logo og tryk på tøj som
måtte komme i aftale perioden.

3 ÅRIG

BRONZE
ERHVERVSPARTNER
SKAGEN IDRÆTS KLUBS FORPLIGTELSER
Aftalen fungerer som en ramme om det fremtidige samarbejde. I den forbindelse
forpligter Skagen Idræts Klub sig til følgende:
• Logo på maven af 1 stk. ungdomshold (5-8 mand) valgt af Skagen Idræts Klub.
• 2 meter bandereklame på Skagen Stadion eller som eksisterende.
• Nævnes som Bronze Erhvervspartner i førsteholdets kampannonce
i Skagen Onsdag.
• Nævnes i kampprogram til førsteholdets hjemmekampe.
• Nævnes på Skagen Idræts Klubs hjemmeside.
• Nævnes af stadionspeaker som Bronze Erhvervspartner til førsteholdets kampe
på hjemmebane.

FORPLIGTELSER
• Aftalens grundbeløb er kr. 7.000 pr. år. Der er ingen moms, og Skagen Idræts
Klub sender opkrævning 2 gange årligt til Sølv Erhvervspartner.
• Bronze Erhvervspartner betaler for de bandereklamer samt logo og tryk på tøj
som måtte komme i aftaleperioden

.

UDBYTTE
ERHVERVSPARTNER
(GÆLDENDE FOR ALLE AFTALER)
• Sponsor bliver nævnt i lokalavis ved annoncering af førsteholdets turneringskampe på hjemmebane
• Sponsor bliver nævnt i klubbens kampprogram til førsteholdets turneringskampe på hjemmebane
• Sponsor får mulighed for at give tilbud til klubmedlemmer
• Sponsor bliver nævnt på klubbens hjemmeside www.skagenik.dk
• Sponsor bliver nævnt på plakater på udvalgte steder i byen i forbindelse med
førsteholdets turneringskampe på hjemmebane
• Sponsor bliver nævnt i højtaleren til førsteholdets hjemmekampe
• Indbydelse til sponsorarrangementer
• Medieomtale af Skagen Idræts Klubs førstehold
• Synlighed i breddeklubben (spillere, forældre, bedsteforældre m.v.)

.

ANDRE
SPONSORMULIGHEDER
BOLDSPONSOR SIKS FØRSTEHOLD
(EN BOLD OG EN RESERVEBOLD)

kr. 1.200,00 pr. år
UDBYTTE V/ SPONSORAT
• Sponsor bliver nævnt i Skagen Onsdag ved annoncering af udvalgt førsteholds
kamp
• Sponsor bliver nævnt i klubbens kampprogram til udvalgt førsteholds kamp
• Sponsor bliver nævnt på plakater på udvalgte steder i byen til udvalgt førsteholds kamp
• Sponsor bliver nævnt i højtaleren til udvalgt førsteholds kamp
• Medieomtale af førsteholdet
• Sponsor bliver nævnt på klubbens hjemmeside www.skagenik.dk

BANDEREKLAME


kr. 500,00 pr. løbende meter pr. år.

UDBYTTE V/ SPONSORAT
•
•
•
•
•

Sponsor bliver nævnt på klubbens hjemmeside www.skagenik.dk
Medieomtale af SIKs førstehold og derved fokus på kampe
Synlighed i breddeklubben (spillere, forældre, bedsteforældre m.v.)
Synlighed ved alle kampe på opvisningsbanen
Stor synlighed under Skaw Cup

KAMPPROGGRAM SIKS FØRSTEHOLD
SKAW CUP PROGRAM
MINI SKAW CUP PROGRAM

GENERELT:
Skagen Idræts Klub følger
”DBU’s - Holdninger & Handlinger”.
Her er der et detaljeret billede af
formålet med samt retningslinjer for
arbejdet i SIK.
I klubben har man tilknyttet dygtige
frivillige trænere, som skal give vores
spillere de bedst mulige vilkår.
Det væsentlige parameter i Skagen
Idræts Klub er, at klubben er et godt og
trygt sted at være.
Alle skal føle sig velkommen.

KONTAKTOPLYSNINGER:
Skagen Idræts Klub
Stadionvej 2
9990 Skagen
skagenik@skagennet.dk
Christian Mose Sørensen
Sponsorudvalget
tel.: 6171 1398
cmose@outlook.dk

