Bliv en del af Hundested
Idrætsklub som sponsor

Klubben
Hundested Idrætsklub er stiftet i 1917 og er en fodboldklub
med mange traditioner og medlemmer.
Klubben tæller idag over 200 medlemmer fordelt på 150 i
ungdommen og 100 på seniorsiden.
Hundested Idrætsklub er et sted, hvor børn og voksne mødes i
hverdagen og weekenderne til forskellige aktiviteter.
For mange er idrætsklubben et vigtigt sted. Kontakten til
kammerater vedligeholdes, nye venskaber etableres og der er
en god blanding af samvær mellem børn, unge og voksne.
Der er altid plads til nye medlemmer I HI fordi åbenhed er del
af det grundlæggende element. Vi kan derfor altid finde plads
til nye eller hjemvendte medlemmer et sted i klubben.
Hundested Idrætsklub holder til på Stadionvej 42 ved
Hundested Hallen og spiller sine kampe på anlægget ved
hallen.
Der er i 2015 anlagt en helt ny kunstgræsbane på anlægget
ved Hundested Hallen.
Kunstgræsbanen er med til at give de optimale faciliteter for
vores medlemmer således at vi kan træne året rundt.
HI´s økonomiske fundament er baseret på medlemmernes
betaling for at gå til fodbold og HI´s sponsore, samt aktiviteter
I løbet af året.
Vi håber med dette sponsormatriale at I kunne være
interreseret i at støtte Hundested Idrætsklub som er en af
byens største aktiver.
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Derfor skal du sponsere
At sponsore Hundested Idrætsklub vil give dig flere
muligheder som firma for at promovere dit firma ikke kun
lokalt, men I hele nordsjælland.
Som sponsor kan nævnes følgende eksempler på
eksponering af dit firma.
- Ved omtale i medierne
- Direkte kontakt til forbrugere ved reklamer og events
- Skabe nye forretningsforbindelser
- Firmaets image bliver styrket
Et sponsorat i Hundested idrætsklub vil give synlighed i de
lokale og sociale medier når billeder fra klubbens aktiver
bliver vist.
Ved at sponsorere HI vil dit firma vise at du støtter
lokalsporten og dermed opnår i stor synlighed I kommunen
som kan skabe dig en kontakt til kunder eller andre lokale
samarbejdspartnere.
Hvis du vælger at sponsore HI vil dit firma´s image blive
påvirket positivt fordi du vælger at støtte en klub som er et
stort aktiv for mange mennesker og derfor kan der forekomme
en kontakt fra forbruger til dig.
Vi har derfor lavet en produktspecifikation af hvert sponsorat
for at gøre det mere overskueligt for jer.
Hvis der er sponsorater som ikke er beskrevet i dette matrielle,
men som i ønsker at sponsore går vi gerne i en åben dialog om
at få det strikket helt rigtigt sammen.
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Hold Sponsor
Du har nu mulighed for at sponsorere et sæt spilletøj til hold i
Hundested Idrætskub.
Vi har hold i rækker helt ned til de laveste ungdomshold og op
til veteranhold som repræsentere klubben hver weekend.
Sponsoratet indeholder
• 1 sæt spilletøj til et af HI´s hold med dit firmalogo på
maven
• Synlighed på trøjen i 2 år når holdet spiller kamp
• 2 Stk sæsonkort til Hundested Stadion i 2 år.
• Link på hjemmeside til dit firma
• Stort holdbillede udleveres
Sponsoratet betyder følgende for dit firma
5-8 mands hold sponsorat koster 5.500 kr. for en periode af 2
år.
11 mands hold sponsorat koster 7.000 kr. for en periode af 2
år.
Betalingsbetingelser og kontrakt aftales med konsulent.
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Bande Reklamer
Dit firma har nu den gyldne mulighed for at sætte sig på en
bande reklame på Hundested Stadion.
Stadion bliver ved søndagshjemmekampe gennemsnitlig
besøgt af over 100 personer.

Bandereklame Muligheder
Dit firma skal vælge hvor stort jeres reklamebande skal være
0,60 m x 2 m skilt
2000 kr. Årligt
0,60 m x 4 m skilt
3500 kr. Årligt
Betalingsbetingelser og kontrakt aftales med konsulent.
Sponsor betaler omkostninger ved skiltet og klubben sørger
for at det bliver hængt op.
Ønsker man større skilte aftales dette med konsulent.
Sponsoratet indeholder følgende
• Bandereklame på stadion i et år
• 2 Stk. Sæsonkort til Hundested Stadion i et år.
• 1 Menu til alle hjemmekampe (Pølse M/Brød + øl/vand)
• Link på hjemmeside til dit firma

Eksempel på Bandereklame på Hundested Stadion.
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Kontakt
Med dette materialle håber vi at have vakt din interesse om at
støtte HI. Vi er altid villige til at indgå en dialog med jeres
firma om et samarbejde, således at alle parter bliver tilfredse.
Kontakt en af Hundested idrætsklub sponsorkonsulenter om et
fremtidig samarbejde eller spørgsmål.
Thomas Carlsen
Tlf. 4075 6517
Mail. thomasmcarlsen@gmail.com
Stefan Sørensen
Tlf. 2029 0469
Mail. sps@ovj.dk
Peter Fjeldal
Tlf. 4033 3505
Mail. peter.fjeldal@lokalavisen.dk
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