Kontakt: Rasmus Jensen på tlf. 21225110
Mail: sponsor@kmb.dk

KÆRE VETERAN,
MOTIONIST, SENIOR
OG UNGDOMSPILLER
DETTE FÅR EN NY SPONSOR:

Profilering på klubbens sociale medier:
hjemmeside, Facebook, Instagram.
Sponsorarrangement, hvor vi vil samle
alle til mad i cafeteriet hos Bay før en af
1. holdets hjemmekampe.
Opråb til hjemmekampe.
Firmaarrangementer kan arrangeres,
hvor man vil få en masse hyggeligt
badmintonspil, hvor vores
1. holdsspillerevil deltage.

Klubben har brug for

din HJÆLP, til at få
flere sponsorer, så KMB
2010 kan blive den mest
attraktive badmintonklub i regionen!

Når I samarbejder med KMB:
Eksponeres virksomheden i lokalområdet og under tusindvis af badmintonkampe
hvert år i hele landet.
Støtter virksomheden hele KMB 2010’s
badmintonklub, der er bevidst om ansvaret
for at skabe et godt miljø for unge på Amager,
hvor de kan udvikle sig, mens de har det sjovt.
Associeres virksomheden med en ambitiøs og
succesfuld badmintonklub med 423
medlemmer, heraf 48 seniorspillere.

Alle sponsorindtægter indgår i arbejdet for at skabe bedre
rammer for såvel elite som bredde i KMB 2010, såsom:
Kvalitetstræning og turneringsstøtte.
Man vil bidrage til ønsket om at være den bedste klub i Københavnsområdet
En talentfabrik, hvoraf en spiller netop har været til Senior VM,
og en er udtaget til ungdomsverdensmesterskaberne til oktober.
Man vil støtte 1. holdet, som ligger i toppen af 1. division med ambitioner
om at rykke i landets bedste række.

VI KAN
TILBYDE
UGENTLIG BANELEJE
Pris for én sæson:
10.000 kr.
Ledige baner:
Mandag - Torsdag fra 21 – 22
Fredag fra 19 - 22
Lørdag fra 8 – 12
Søndag fra 8 – 13
Mulighed for tryk på selve banen:
Samlet pris 13.000 kr.

KLUB100
Du kan vælge mellem 3
bidrags størrelser:
Guld: 2.500 kr.
Sølv: 1.500 kr.
Bronze: 1.000 kr.
Du vil få et skilt med firma
eller privatnavn på KLUB100
tavlen.

SKILT I HALLEN
I den gamle hal.
1x1 m - 5.000,1x2 m - 10.000,1x3 - 15.000,1x4 - 20.000,-

