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SPONSORKONCEPT

BLIV SPONSOR
FOR MERE END

1 .1 0 0

MEDLEMMER

VI SER FREM TIL ET
GODT SAMARBEJDE
Auning IF er en aktiv klub i lokalområdet, og netop derfor tror
vi på, at vi kan være en aktiv medspiller for din virksomheds
markedsføring.
Auning IF har valgt at arbejde med et fleksibelt sponsorkoncept, hvor vi altid er interesseret i at få en åben dialog
med din virksomhed om et samarbejde.
Hvis du ønsker at høre mere om mulighederne, er du
altid velkommen til at kontakte Auning IF Sponsorudvalg.

EKSPONERING SOM SPONSOR
Der er konstant aktivitet og liv, både på banerne samt i og
omkring Auning Idræts- og Kulturcenter – både i form af spillere, trænere og tilskuere, som alle er aktivt involveret i vores
lokale idrætsforening.
Den høje aktivitet i Auning IF bidrager positivt til din eksponering som sponsor og er værdifuld markedsføring, der øger
synligheden af din virksomhed i lokalområdet.
Vores profil på de sociale medier er også velbesøgt og giver
dig som sponsor endnu en eksponeringsflade, som øger
bevidstheden om din virksomhed.

STØT
AUNING IF

SPONSORPAKKER
Bronze 2.000,-

Sølv 4.000,-

Guld 8.000,-

Diamant 16.000,-

Æres 25.000,-

Takkeannonce
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✓

For 6.000,-

For 16.000,-

1 skilt på stadion
1 skilt i AIK (75 x 150 cm)
Holdsponsor

For 2.500,-

Inklusive valgfrit tilkøb

TILKØBSMULIGHEDER
Tøjsponsor for hel idrætsgren (min. 2 år)
Holdsponsor (min. 2 år)
1. hold senior (min. 2 år)
Ekstra skilt AIK hal A (75 x 150 cm)
Ekstra skilt AIK hal B (75 x 150 cm)
Ekstra skilt AIK svømmehal (75 x 150 cm)

8.000,4.000,5.000,3.500,2.500,3.500,-

Ekstra skilt stadion (75 x 300)
Banner på tennisbane
Logo på klubdragt
Skilt ved bordtennis
Skilt i dart

3.500,2.500,6.000,2.500,2.500,-

Vi er
åbne for
en god
idé

FORDELE VED
ET SPONSORAT
I AUNING IF
Du opnår øget synlighed og kendskab i lokalområdet
Du kan skabe relationer og netværk
Du opnår værdiskabelse gennem lokal forankring
Du er med til at sikre Auning IF’s fortsatte udvikling
Du får adgang til sponsorarrangementer
Du er med til at sikre de bedste forhold for byens idrætsudøvere
Du støtter op om mere end 1.100 medlemmer

BLIV EN DEL AF
FÆLLESSKABET
Et sponsorat i Auning IF er et samarbejde mellem virksomhed og klub. Det er
vigtigt for Auning IF, at virksomheden føler sig værdsat, og at sponsoratet giver
værdi for begge parter.
Vores mål er at sikre plads til alle – uanset niveau, ambitioner og talent. Vi
ønsker, at alle får gode oplevelser ved at være en del af Auning IF og på den
måde støtter op om de sociale behov og sikrer foreningen konkurrencemæssigt.

D I T S P O N S O R AT

Auning IF har gennem mange år haft en god samarbejdspartner i Auning IF
Sponsorudvalg, som bl.a. har sørget for midler til rekvisitter, beklædning samt
opstart af nye tiltag. Vi lancerer nu et mere fleksibelt sponsorkoncept indeholdende flere sponsorpakker og tilkøbsmuligheder – så vi sammen kan finde den
helt rigtige løsning for dig og din virksomhed. En stor del af de ekstra penge, vi
samler ind, går direkte til Auning IF Ungdom.
Børn og unge i Auning IF har stor glæde af at dyrke sport og i høj grad
også af det sociale liv og sammenhold, der udfolder sig i de 8 lokale klubber.
Vi håber, at Auning IF med sponsorstøtte også kan være et af de centrale
omdrejningspunkter i Auning fremover.

STØT VORES
SPONSORER
DE STØTTER OS

AIF’s formål er at være en attraktiv idrætsforening med fokus på kvalitet
og alsidighed, så flest mulige borgere i alle aldre i Auning og omegn
bliver medlem og tager aktivt del i at skabe et forpligtende fællesskab.

KO N TA K T

FORMAND / FRANK LINDHOLM / frank@fiyarns.com / Tlf. 5388 3812
REGNSKAB / OLE BERING / sponsorregnskab@gmail.com / Tlf. 2126 7435

