Sponsorkatalog

”

Resenbro UIF er en energisk idrætsklub som ligger vægt på det
sociale og samværet afdelingerne imellem, samt evnen til at
skabe nye ideer. Vi er i øjeblikket ca. 400 som betaler
kontingent fordelt på mange forskellige sportsgrene og hold. Vi
forsøger at skabe de bedste betingelser for de forskellige
afdelinger ved:
•
•
•

at styrke og støtte idrætten i lokalsamfundet
at styrke og medvirke til udvikling af idrætsfaciliteter
at støtte nye initiativer for idrætstilbud til både børn og
voksne

”

Camp 27 løb i sommeren 2018 af stablen for 2. Gang. Med 80
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VIP-Sponsor
-

+25.000,-/år + moms

Reklametryk på spillertøj
Reklameskilt på 80 x 180 cm i hallen
Reklameskilt 90 x 200 cm på multibanen
VIP visning ved større arrangementer
En VIP Oplevelsesgave
Sponsornetværk med andre sponsorer i RUIF
Firmalogo på RUIF’s hjemmeside

Guld-sponsor
-

10.000,-/år + moms

Reklameskilt på 80 x 180 cm i hallen
Reklameskilt på 90 x 200 cm på multibanen
En Oplevelsesgave
Sponsornetværk med andre sponsorer i RUIF
Firmalogo på RUIF’s hjemmeside

Sølv-sponsor

6.000,-/år + moms
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- Reklameskilt på 50 x 100 cm.
-

Sponsornetværk med andre sponsorer i RUIF
Firmalogo på RUIF’s hjemmeside

Bronze-sponsor
- Reklameskilt på 50 x 100 cm.
-

3.000,-/år + moms

Firmalogo på RUIF’s hjemmeside
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Mini-sponsor
-

1.500,-/år + moms

Reklameskilt på 21 x 30 (A4)
Firmalogo på RUIF’s hjemmeside

Vi tilpasser gerne et samarbejde efter dine/jeres ønsker eller
behov, så tag fat i os for en uddybende snak, hvis ikke en af de
ovennævnte sponsorpakker passer til dig/jer.
Efter indgået aftale om sponsorat, sørger vi hos RUIF for at få
lavet print på tøj, skilte mm og få det hængt op. På den måde
bliver i promoveret blandt alle besøgende i klubben, og skal ikke
selv foretage jer noget, vi klarer det hele for jer.
Hjælp os via et sponsorat med at udleve vores drøm om at blive
en større idrætsforening med endnu flere sportsgrene og med
flere tiltag som kommer vores medlemmer til gode. I RUIF
holder vi sammen og hjælper hinanden, for når vi løfter i flok
kan vi komme rigtig langt.
---Tak for din/jeres støtte---

”Vi er vilde med fodbold”
”Vi er vilde med fodbold”

Camp 27 løb i sommeren 2018 af stablen for 2. Gang. Med 80
deltagende børn i alderen 0-6 klasse var der gang i den hele
ugen med masser af spring, leg, klatring og besøg af Falck som
kom med vand til vores vandrutschebane.
https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/04-07-2018/1930/camp”Vi holder sammen”
”Vi holder
sammen”
27-i-silkeborg

BAGSIDE :
BAGSIDE :

Kontaktpersoner i sponsorudvalget:
- Bo Vestergaard i sponsorudvalget:
Kontaktpersoner
bgv@college360.dk
-Tlf.Bo
Vestergaard
20331112
bgv@college360.dk
Tlf. 20331112

-

Thomas Skals
thomasskals@hotmail.com
-Tlf.Thomas
Skals
42397832
thomasskals@hotmail.com
Tlf. 42397832

-

Brian Holst
bholsta@gmail.com
-Tlf.Brian
Holst
30242133
bholsta@gmail.com
Tlf. 30242133

