TRØJESPONSOR
FOR ET HOLD
Gældende sæsonen 2015/2016
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Ydelse
• Logo på maven 10x20cm (op til 12 trøjer)
• Mulighed for at aktivere holdet til en event man
kan bruge i sin virksomhed efter nærmere aftale
• Eksponering på Køge håndbolds hjemmeside
• Billede af hver spiller med spilletrøje på hjemme		
side
• Tilkøb af professionel holdbillede til brug til
eksempelvis plakat i virksomhed
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Info
Spillerne betaler selv for at få trykt navn og nummer
på tøjet og beholder efter sæsonen trøjen til ejendom
og kan herefter træne i den.

Ungdomssponspor

Overskuddet fra trøjesponsoratet går ubeskåret til
ungdomsafdelingen (tilskud til betaling af trænere,
stævner og rejser)
n 1.0
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Alle logoer leveres i farver i ai eller pdf i CMYK format.
Alle priser er ekskl. moms, tryk og produktionsomkostninger. Faktura sendes særskilt fra leverandør.

Pris:

DKK 5.000,ex moms
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For nærm venlig st den
kontakt svarlige på
san
årgang
en
årgang
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TRØJESPONSOR
FOR HELE UNGDOMSAFDELINGEN
Gældende sæsonen 2015/2016

Ydelse
• Logo nederst på ryggen på alle ungdomshold.
• Mulighed for at aktivere holdet til en event man kan
bruge i sin virksomhed efter nærmere aftale
(eksempelvis)
• Eksponering på Køge håndbolds hjemmeside
• Billede af hver spiller med spilletrøje på hjemmeside
• Tilkøb af professionel holdbillede til brug til
eksempelvis plakat i virksomhed

Info
Spillerne betaler selv for at få trykt navn og nummer
på trøjet og beholder efter sæsonen trøjen til ejendom
og kan herefter træne i den.
Overskuddet fra trøjesponsoratet går ubeskåret til
ungdomsafdelingen (tilskud til betaling af trænere,
stævner og rejser)

8
NIELSEN

Alle logoer leveres i farver i ai eller pdf i CMYK format.
Alle priser er ekskl. moms, tryk og produktionsomkostninger. Faktura sendes særskilt fra leverandør.

Pris:

DKK 25.000,ex moms
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For nærm venlig st den
kontakt svarlige på
san
årgang
en
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