Sponsorsamarbejde
2020/2021

Hvis flere af nedenstående sponsorater har interesse, så tilbyder vi selvfølgelig
en pakkeløsning, som gør det billigere for dig som sponsor.

Vi kan tilbyde
Profilering på klubbens sociale medier:
Facebook, hjemmeside og Instagram, særligt FB med over 600 likes.
Eksponering i lokalområdet – og under tusindvis af badmintonkampe
hvert år i hele landet.
Associeres med KMB2010’s
seniorafdeling, der er en ambitiøs og succesfuld
badmintonklub med ca. 450 medlemmer,
heraf ca. 50 seniorspillere.
En klub, der begår sig på højt sportsligt niveau
i 1. division, 3. division, Danmarksserien
samt serie 1, som vidner om at klubben
besidder både eliten og bredden.

Dette går sponsoratet til
- Kvalitetstræning og turneringsstøtte
- Man vil bidrage til ønsket om at være den
bedste klub i Københavnsområdet.
- En talentfabrik, hvoraf en spiller har været til
Senior VM og flere har deltaget til
ungdomsverdensmesterskaberne i de
seneste år.

Seniorafdelingens visioner
- Vi prioriterer et stærkt sammenhold og sociale aktiviteter
- Vi værdsætter og udvikler alle vores spillere
- Vi har plads til spillere med forskellige ambitioner – både elite og bredde
- Vi er gode til at integrere nye spillere både udefra og fra egne rækker

Mulige sponsorater
1. Skilt i hallen

Vi foretrækker sponsorat for 2 sæsoner ad gangen.
Pris pr. sæson:
Stor hal:

1*1m
2.500

1*2m
5.000

1*3m
7.500

Lille Hal:

1*1,3m
2.500

1*2,6m
5.000

1*3,9m
7.500

1*4m
10.000

2. Trøjesponsor

Vi foretrækker sponsorat for 2 sæsoner ad gangen sammen med udstyrssponsor Yonex.
Pris pr. sæson for et hold (9 spillere):
Spilletøj:

Bryst/Mave
15.000

Ryg
12.000

Numsen
10.000

Skulderen
7.500

Tilbydes billeder hos virksomhed eller i KMB sammen med sponsor og professionel fotograf.

3. Kampsponsor.
Pris: 5.000 kr.

Dette indebærer:
- Mulighed for arrangement inden kamp med networking med klubbens medlemmer
- Stand til kampen med roll ups
- Begivenhed på Facebook med reklame
- Indlæg i lokalavisen Amager-Bladet
- Kampprogram med information om virksomheden og kampen
- Opråb til kampen

4. Klub100:

Særligt til dig som privatperson.
Du kan vælge mellem 3 bidragsstørrelser pr. sæson:
- Guld: 5.000 kr.
- Sølv: 3.000 kr.
- Bronze: 1.000 kr.
Du får et skilt på Klub100 tavlen.
Som Klub100 tilbydes du spisning til første hjemmekamp i sæsonen
og første hjemmekamp i slutspillet.

5. Baneleje

Kan suppleres som en del af en pakke.
875 pr. mand * 4 pers. = 3.500 pr. halvsæson.
3.500 kr. * 2 halvsæsoner = 7.000 kr. pr. sæson.
Ledige baner:
- Mandag – torsdag: 21-22
- Fredag: 19-22
- Lørdag: 8-12
- Søndag: 8-13

6. Tryk på banen

Vi foretrækker sponsorater for 2 sæsoner ad gangen.
Pris pr. sæson: 12.500 kr.
Du får opråb til hjemmekampe, ungdomsturneringer og generel eksponering af virksomheden i det daglige, når banen benyttes. Samme pris i den nye og gamle hal.

