79ERS TØJREKLAMER
Hvad er Hørsholm 79ers
• 79ers er en basketballklub, der driver ungdoms og elitehold på topplan
• 79ers har over 70 Danmarks- og Pokalmesterskaber for senior og ungdom
• 79er tilbyder et stærkt netværk med andre virksomheder
• 79ers er en aktiv medspiller for erhvervslivet i Nordsjælland
Hvad vil Hørsholm 79ers
• Skabe aktivt samarbejde mellem virksomheder
• Vi vil afholde de bedste events i Nordsjælland for sponsorer og publikum
• Vi vil fortsat være den førende basketballklub på talentudvikling i Danmark
• Vi vil fortsat udvikle og bruge egne og regionens spillere i Ligarækkerne
• VI vil tjene pengene, før vi bruger dem, og ikke gå på kompromis for at få
medaljer
Hvad indebærer et tøjsponsorat
• Synlighed i hele Danmark på TV og i hallerne
• Høj synlighed i medierne både lokalt, regionalt og nationalt
• Loyalitetsaftale med rabat til medlemmer og sæsonkortholdere hos Hørsholm
79ers
• To loyalitetskort, der giver rabat til andre butikker i loyalitetsprogrammet samt
adgang til alle kampe i Hørsholm 79ers.
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79ERS TØJREKLAMER
Pris
En tøjreklame sælges som udgangspunkt på enten herre- eller dameholdet.
Priserne varierer alt efter størrelse på tryk og placering på tøjet. Der ydes rabat,
hvis der ønskes tryk på både herrer og damer.
Kontakt Mads Olesen for tilbud: mads@79ers.dk / 28 45 68 48
Partneren betaler selv for produktion.
Bonus: Semifinale: 5%, finale: 10%
Pokalfinalist/pokalvinder 5%
Alle priser er ex. moms
Kontrakten indgås for en 2-årig periode og forlænges herefter automatisk for
en sæson, medmindre den siges op inden 1. april pågældende år. Betales årligt
1. juli. Sponsoren afholder selv omkostningerne til produktion af reklamer, som
faktureres direkte fra producenten.

Følgende virksomhed indgår hermed aftale om reklameskiltsponsorat med start
/ 20
Virksomhed:
Adresse:
Kontaktperson:
Mailadresse og telefonnummer på kontaktperson:
Hjemmeside:
Dato:

Underskrift for virksomhed

Underskrift for Hørsholm 79ers

Hørsholm 79ers, Stadionalle 5, 2960 Rungsted Kyst

