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HVORFOR SPONSOR?
VORE SPONSORER  GØR EN  FORSKEL…

Når fodbold-ledere, piger, drenge, kvinder og mænd samles for at  
spille med en bold, er det fordi der er meget mere end bolden på spil. 

Her opnås fællesskab og udvikling af fysiske og sociale færdigheder, som kan 
bryde barrierer og fordomme og styrke grundlæggende værdier om fællesskab. 

Grenaa IF Fodbold tilbyder fodbold for børn og voksne i lokalområdet  
omkring Grenaa. Vi ønsker at udvikle klubben og klubbens medlemmer, såvel 
sportsligt som socialt og tilbyder fodbold på både bredde- og eliteniveau.  

Sponsorer i Grenaa IF Fodbold gør det muligt for de frivillige  
klub-hjælpere at udvikle klubben, så vi fortsat kan tiltrække børn og voksne.  
 
Gennem vore mange aktiviteter fremhæver vi vore sponsorer og syn-
liggør din virksomhed som en vigtig støtte for idrætslivet i lokalområ-
det - læs mere om de mange sponsorforslag i dette sponsorprospekt. 

Vi ønsker at være et samlingspunkt for gode oplevelser i lokalområdet. 
 
På forhånd tak for din støtte.
 
Grenaa IF Fodbold - mere end bare fodbold

NB: Den markedsføringsmæssige værdi af et sponsorat er fradragsberettiget. 
     Alle anførte beløb er ekskl. moms.



GRENAA IF
MERE  END BARE  FODBOLD

Værdigrundlag:
Grenaa IF Fodbold baserer aktiviteter på følgende værdier: 
Glæde, fællesskab, tryghed og udvikling.

Glæde
For Grenaa IF Fodbold er glæden ved spillet, og samværet med andre mennesker en 
naturlig del af klublivet.
 
Når du selv eller dit barn møder til træning eller kamp er det noget, du skal glæde 
dig til. Glæden vises gennem en positiv, aktiv og udadvendt væremåde og vil være 
medvirkende til at alle yder deres bedste i såvel træning, i kamp og i klubliv.
 
Fællesskab
For Grenaa IF Fodbold er fællesskab et nøgleord. 
 
Grenaa IF Fodbold har som mål, at alle skal føle sig som en del af fællesskabet. Alle er 
med til at skabe rammerne og ved lydhørhed overfor hinanden skabes et godt klubliv.
 
Tryghed
For alle i klubben er tryghed en vigtig ramme for at kunne opleve glæden ved spillet 
og træningen, og for at være en del af fællesskabet. 
 
For at Grenaa IF Fodbold kan være et sted, hvor alle føler sig trygge, er det vigtigt at 
der er et åbent klubmiljø med ansvarsbevidste, kompetente og engagerede ledere. 
Det åbne klubmiljø vil give andre lyst til også at være med.
 
Udvikling
I Grenaa IF Fodbold er der mulighed for personlig og sportslig udvikling.
 
For at klubben og dens medlemmer kan udvikle sig og følge med tiden er det vigtigt, 
at der samarbejdes om hele tiden at justere de opstillede mål mod nye udfordringer. 
Dette kan opnås gennem uddannelse, erfaringsudveksling, et godt arbejdsmateriale 
og nogle gode rammer at fungere i.



GULD
SPONSORAFTALE

EKSPONERING:
Logo på spillertrøje - 1. hold 2 spillere 
Kampsponsor - 1. hold 4 gange 
Kampprogram - Logo og/eller firmanavn  - 1. hold Logo + firmanavn 
Bandereklame på HSM Arena (stadion) 2 x 2 meter 
Logo på sponsorstole - reserveret 4 stk. 
Logo i klubbladet ½-Legen Ja 
Logo på grenaaif.dk Ja 
Omtale i forbindelse med fodboldskole Ja 
Logo Grenaa IF Cup julestævne Ja 
Logo Kattegat Cup stævneprogram Ja 

FORPLEJNING, ARRANGEMENTER & NETVÆRK:
Stadionplatte (Øl/vand + pølse med brød)  10 stk. 
Grenaa IF facebookside - mulighed for opslag med  fx tilbud)  Ja 

BASISYDELSE:
Sæsonkort (Gratis adgang til hjemmekampe)  10 stk.

PRIS:
1 årig sponsoraftale 25.000 kr. pr. år
2 årig sponsoraftale 22.500 kr. pr. år
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NB: Guldsponsorat kan også opnås ved køb af andre ydelser for et tilsvarende beløb

GULD
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SØLV
SPONSORAFTALE

EKSPONERING:
Logo på spillertrøje - 1. hold 1 spiller 
Kampsponsor - 1. hold 2 gange 
Kampprogram - Logo og/eller firmanavn  - 1. hold Logo + firmanavn 
Bandereklame på HSM Arena (stadion) 1 x 2 meter 
Logo på sponsorstole - reserveret 2 stk. 
Logo i klubbladet ½-Legen Ja 
Logo på grenaaif.dk Ja 

FORPLEJNING, ARRANGEMENTER & NETVÆRK:
Stadionplatte (Øl/vand + pølse med brød) 5 stk. 
Grenaa IF facebookside - mulighed for opslag med  fx tilbud) Ja 

BASISYDELSE:
Sæsonkort (Gratis adgang til hjemmekampe)  5 stk.

PRIS:
1 årig sponsoraftale 10.000 kr. pr. år
2 årig sponsoraftale 8.500 kr. pr. år

SØLV

NB: Sølvsponsorat kan også opnås ved køb af andre ydelser for et tilsvarende beløb



BRONZE
SPONSORAFTALE

EKSPONERING:
Logo på spillertrøje - 1. hold 
Kampsponsor - 1. hold 1 gange 
Kampprogram - Logo og/eller firmanavn - 1. hold Logo + firmanavn 
Bandereklame på HSM Arena (stadion) 1 x 2 meter 
Logo i klubbladet ½-Legen Ja 
Logo på grenaaif.dk Ja 

FORPLEJNING, ARRANGEMENTER & NETVÆRK:
Stadionplatte (Øl/vand + pølse med brød) 2 stk. 
Grenaa IF facebookside - mulighed for opslag med  fx tilbud) Ja 

BASISYDELSE:
Sæsonkort (Gratis adgang til hjemmekampe)  2 stk.

PRIS:
1 årig sponsoraftale 5.000 kr. pr. år
2 årig sponsoraftale 4.000 kr. pr. år
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NB: Bronzesponsorat kan også opnås ved køb af andre ydelser for et tilsvarende beløb

SØLV
SPONSORAFTALE

SØLV

BRONZE
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KAMP SPONSOR
SPONSORAFTALE

EKSPONERING:
Logo på spillertrøje - 1. hold 
Kampsponsor - 1. hold 1 gange 
Kampprogram - Logo og/eller firmanavn - 1. hold Logo + firmanavn 
Bandereklame på HSM Arena (stadion) 1 x 2 meter 
Logo i klubbladet ½-Legen Ja 
Logo på grenaaif.dk Ja 

FORPLEJNING, ARRANGEMENTER & NETVÆRK:
Stadionplatte 2 stk. 

BASISYDELSE:
Sæsonkort (Gratis adgang til hjemmekampe)  2 stk.

PRIS:
1 årig sponsoraftale 3.500 kr. pr. år
2 årig sponsoraftale 3.350 kr. pr. år

KAMP



	 GULD sponsoraftale
     1 årig aftale (25.000 kr. pr. år) 
     2 årig aftale (22.500 kr. pr. år)

	 SØLV sponsoraftale

	 			1 årig aftale (10.000 kr. pr. år) 
 			2 årig aftale (8.500 kr. pr. år)

	 BRONZE sponsoraftale

	 			1 årig aftale (3.500 kr. pr. år)
 			2 årig aftale (3.350 kr. pr. år)

Aftale startdato:________________   Sted & dags dato: ______________________________

Firmanavn: _______________________________________________________________________

Kontaktperson: ___________________________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________________________

Postnr./By: _______________________________________________________________________

Tlf.: ______________________________________________________________________________

Mail: _____________________________________________________________________________

_______________________________________     _______________________________________
Sponsor underskrift                                         GRENAA IF underskrift

KONTRAKT
SPONSORAFTALE  MED GRENAA I F

	 KAMP sponsoraftale
 			1 årig aftale (3.500 kr. pr. år)
 			2 årig aftale (3.350 kr. pr. år)

	 HOLD sponsoraftale 2 årig
 			11-mands: 13+1 (7.500 kr.) 
 			8-mands: 10+1 (6.500 kr). 
 			5-mands:  7+1 (5.500 kr.) 
 
	 ANDEN/BARTER sponsoraftale

 _____________________________________
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Grenaa IF Fodbold / Stadion Allé 25 / DK-8500 Grenaa /
Tlf. 8632 7025 / info@grenaaif.dk / grenaaif.dk / CVR-nr. 61115617

KAMP SPONSOR
SPONSORAFTALE

KAMP



REKLAME
SPONSORAFTALE

EKSPONERING:
1. Holdssponsor 
Logo på spillertrøje - 1. hold 2.500 kr. 
Kampsponsor - 1. hold inkluderet
Kampprogram - 1. hold inkluderet
 
Bandereklame på stadion 
1. år inkl. tryk - 1 x 2 meter 2.500 kr. 
 Pris efterfølgende år  1.000 kr. 
 
Sponsorstole 
Sponsorstol på stadion 650 kr. 
Spillerboksen 6.000 kr. 
 
Stævnesponsor 
Fodboldskole 1.500 kr. 
Grenaa IF Cup  5.000 kr. 
Kattegat Cup annoncesponsor 5.000 kr. 
Kattegat Cup hovedsponsor 25.000 kr. 
 
Øvrig reklame 
Logo i klubbladet ½- Legen (er inkluderet i sponsorpakker) 500 kr. 
grenaaif.dk reklamebanner (er inkluderet i sponsorpakker) 500 kr. 
facebookopslag - tilbud (er inkluderet i sponsorpakker) 500 kr.  
Madsponsor i Klubhuset 2.500 kr.

SPONSOR



www.evolvere.dk

KONTAKTPERSON:

Louise Ringsted
Sponsoransvarlig

Mobil +45 2916 3119

Mail: sponsor@grenaaif.dk

GREFTA TRYK
WWW.GREFTA.DK

TRYKSAGSSPONSOR:

REKLAME
SPONSORAFTALE

SPONSOR



  

Grenaa IF Fodbold / Stadion Allé 25 / DK-8500 Grenaa
Tlf. 8632 7025 / info@grenaaif.dk / grenaaif.dk / CVR-nr. 61115617


