
 Vil du høre mere om hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed – kontakt Ulrik på 50605690 / uf@aunsbjerg.com 

 Sponsorpakker ØHK - Hedensted 

 Bronze-pakke 

 ●  Digital eksponering ”firmalogo” på hjemmesiden, med tilhørende link til firmaets hjemmeside. 
 ●  Live speak i hallen når der er brag i hallen 
 ●  Roll-up banner i Hedensted Centret ved hjemmestævner (str. 85x200cm) 
 ●  Firmalogoet på kampprogrammet i forbindelse med hjemmekampe 

 Toårige aftale kr. 3.250 pr. år, treårig aftale kr. 2.500 pr. år 

 Sølv-pakke 

 ●  Digital eksponering på hjemmesiden, med tilhørende link til firmaets hjemmeside. 
 ●  Lille ærmetryk på enten Børn-, Ungdoms- eller Seniorafdelingen, efter ønske fra sponsor 
 ●  Live speak i hallen når der er brag i hallen 
 ●  Roll-up banner i Hedensted Centret ved hjemmestævner (str. 85x200cm) 
 ●  Firmalogoet på kampprogrammet i forbindelse med hjemmekampe 

 Toårige aftale kr. 9.000 pr. år, treårig aftale kr. 6.500 pr. år 

 Guld-pakke 

 ●  Digital eksponering på hjemmesiden, med tilhørende link til firmaets hjemmeside 
 ●  Stort mave- eller rygtryk på enten Børn-, Ungdoms- eller Seniorafdelingen, efter ønske fra sponsor 
 ●  Live speak i hallen når der er brag i hallen 
 ●  Roll-up banner i Hedensted Centret ved hjemmestævner (str. 85x200cm) 
 ●  Firmalogoet på kampprogrammet i forbindelse med hjemmekampe 

 Toårige aftale kr. 12.500 pr. år, treårig aftale kr. 9.000 pr. år 

 Platin-pakke 

 ●  Tryk på alle klubtrøjer (spiller, træner og holdleder trøjer) 
 ●  Roll-up banner i Hedensted Centret ved hjemmestævner (str. 85x200cm) 
 ●  Logo på hjemmeside som hovedsponsor 
 ●  Live speak i hallen når der er brag i hallen 
 ●  Eksklusive brancheaftale 
 ●  Firmalogoet på kampprogrammet i forbindelse med hjemmekampe 

 Treårige aftale kr. 40.000 pr. år 

 Træner/holdleder-pakke 

 ●  Tryk på alle trænere træningsdragter samt 2 x t-shirts 
 ●  Roll-up banner i Hedensted Centret ved hjemmestævner (str. 85x200cm) 
 ●  Logo på hjemmeside som hovedsponsor 
 ●  Live speak i hallen når der er brag i hallen 
 ●  Eksklusive brancheaftale 
 ●  Firmalogoet på kampprogrammet i forbindelse med hjemmekampe 

 Treårige aftale kr. 25.000 pr. år 

 Der kan også laves tilpassede pakker efter ønske. 
 Alle priser er for et-farvet tryk.* 

 *Tillæg for farvetryk: 
 Tofarvet tryk kr. 50 pr. tryk - Trefarvet tryk kr. 70 pr. Tryk 
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