FUGLEBAKKEN

KFUM ÅRHUS
F O D B O L D

Sponsor
Du støtter en fodboldklub som er en aktiv medspiller i det sociale arbejde i området.
Vi tager gerne ansvar for udviklingen i lokalområdet og bidrager, hvor der er behov for det. Vi bidrager både med at udvikle fodboldmæssige og sociale færdigheder.
Du støtter en fodboldklub, hvor der er højt til loftet, og hvor der er plads til alle uanset evner på
fodboldbanen og etnicitet. Vi omgås hinanden med stor respekt og løfter i flok. Holdet og klubben er
vigtigere end den enkelte spiller. Vi vinder sammen og vi taber sammen.
Du støtter en fodboldklub hvis udgangspunkt er, at det er sundt at stræbe højt.
Derfor vil vi altid spille for at vinde og for at opnå de bedst mulige resultater i de rækker, som vores
hold spiller i. Det skal selvfølgeligt også være sjovt at spille fodbold i Fuglebakken KFUM Århus, men
vi skal turde have høje sportslige ambitioner.

Du kan sponsorere med 5.000,-

• Du får bande med dit logo på anlægget
• Reklame på klubbens hjemmeside og på vores
oficielle facebookprofil
• Skilt med dit logo i klubhuset

Du kan sponsorere med 10.000,-

• Du får tryk på spilletrøjer, hold efter eget ønske
• Du får bande med dit logo på anlægget
• Reklame på klubbens hjemmeside og på vores
oficielle facebookprofil
• Skilt med dit logo i klubhuset

Du kan sponsorere med 15.000,-

• Du får tryk på klubbens førsteholds spilletrøjer
• Du får bande med dit logo på anlægget
• Reklame på klubbens hjemmeside og på vores
oficielle facebookprofil
• Skilt med dit logo i klubhuset

Et sponsoret er gældende for et år.
Har du andre ønsker eller ideer til et sponsorat end ovenstående eksempler, hører vi meget gerne om dette.

Fuglebakken KFUM Århus fodbold / Højlyngen 2a / 8210 Aarhus V / www.fuglebakkenkfum.dk

FUGLEBAKKEN

KFUM ÅRHUS
F O D B O L D

Sponsoraftale mellem Fuglebakken KFUM Århus og:
Firma/navn:
Adresse:
Telefon:

Postnr.:
Kontaktperson:

Sponsoraftalens indhold:

Alle aftaler gælder for 1 år. Gældende fra dagsdato:
Hvis andet/bemærkninger anføres det her:

Denne aftale bekræftes ved begge parters underskrift. Kopi udleveres til sponsoren.
Fuglebakken KFUM Århus er ikke momspligtig, hvorfor der ikke kan beregnes moms af sponsoratet. Det aftalte beløb overføres til konto 2316-5497348562, senest 14 dage efter aftalen er
indgået.

Fuglebakken KFUM Århus:

Firma/navn:

Dato:

Dato:

Underskrift:

Underskrift:
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