Vær med til at støtte det lokale sportsliv i Gladsaxe

VIL DU VÆRE MED PÅ VORES SPONSORTEAM?
Sæson 2015/2016
Lidt om klubben og vores målsætning:
Gladsaxe HG, den lokale håndboldklub med hjemmebane i Gladsaxe Sportshal, var engang en
storklub inden for dansk håndbold tilbage i 1980’erne. Vores mål er i disse år, at klubben igen
bliver kendt, men primært i Gladsaxe Kommune og omegn. Vi vil skabe et miljø omkring
Gladsaxe Sportshal, som emmer af god stemning og gode håndboldtimer for dem, som er
gode til det med bold, og dem som synes håndbold er sjov motion.
Udviklingen i klubben:
Gennem de sidste 4 år er det lykkes os for hver sæson at udvide såvel vores ungdoms- som
seniorafdeling.
Dette understøttes med vores samarbejde med København Håndbold, og KIF Kolding
København.
Nu har vi hold for såvel piger som drenge i alle aldre fra 5 år til 18 år, samt 4 dame- og
herreseniorhold, hvor vores dameseniorhold netop er rykket til 2. division. I alt ca. 230
medlemmer.
Arrangementer og stævner i både udlandet og i DK finder vi rigtig vigtige, både for udviklingen
af vores spillere, men også som en mulighed for at eksponere vores sponsorer mest muligt.
Vores U18 hold vandt World Cup i Juli 15 i hhv. dame og herrerækken, og vores seniorhold
nåede til kvartfinalen.
Sponsorsamarbejdet:
I vores fortsatte arbejde for at nå vores mål med at opbygge en stærk ungdoms- såvel som
seniorafdeling vil vi rigtig gerne have et samarbejde med det lokale erhvervsliv. Vi har
udarbejdet sponsorpakker, hvor vi har beskrevet hvorledes vi kan yde din virksomhed
reklameværdi, og det på mange forskellige prisniveauer. Imidlertid er vi altid åbne for andre
muligheder inden for sponsorområdet.
Vi håber, at du har fået lyst til at kigge nærmere på vores sponsorpakker og læs evt. mere om
os på www.gladsaxehg.dk. Sponsoransvarlig Bo Søren Ebsen svarer med glæde på spørgsmål
omkring sponsoraftale mm, og vil med glæde komme forbi for en snak om et fremtidigt
samarbejde.
Med venlig hilsen

Trine Holm Salmony
Formand
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SPONSORPAKKER SÆSON 15/16
Vores reklame for dig og din virksomhed ved sponsorater:
1. Banner/dit logo på www.gladsaxehg.dk – og din virksomheds logo indgår i invitationer til
specialarrangementer, og når vi udsender mail til klubbens medlemmer. Banner/flag
leveres af sponsor.
2. Din virksomheds navn nævnes/vises ved alle klubbens hjemmekampsdage samt Gladsaxe
HG Dag og Store Kampdag, hvortil du får en invitation. Her kan du møde andre sponsorer.
3. Billede af det hold der sponseres, fremsendes til virksomheden
HOLDSPONSORATER (priser er inkl. moms):
U5 til U14 hold
Op til 12 spillere
Op til 15 spillere

Spillersæt med reklame tryk på ryg el. bryst
Kr. 6.000
Kr. 7.500

Sportstaske (M) med tryk på siden
Kr. 4.000
Kr. 5.000

Fra U16 hold
Op til 12 spillere
Op til 15 spillere

Spillersæt med reklame tryk på ryg el. bryst
Kr. 8.000
Kr. 10.000

Sportstaske (M) med tryk på siden
Kr. 4.000
Kr. 5.000

Fordelagtige rabatter, ved at købe spillersæt og sportstaske som en samlet pakke.
Special priser ved fornyelse af samarbejdsaftale.
ØVRIGE SPONSORATER (priser inkl. moms):
 Personligt sponsorat på tøj,
samt at dette nævnes ved hjemmekampe:
Kr. 1.000
 Produktsponsorater: Alt er velkomment, til enkelte hold, til alle hold, kontakt den
sponsoransvarlige.
Fradragsberettigelse af et sponsorat
Ifølge www.skat.dk/SKAT er dit sponsorat fradragsberettiget, som reklameværdi, såfremt
 din virksomhed med sponsoratet opnår en reklameværdi, som står i rimeligt forhold til selve


bidraget - udgiften må altså ikke være uforholdsmæssig stor i forhold til reklameværdien.
sponsoratet primært gives af reklamemæssige grunde og ikke fordi, du som sponsor har en
personlig interesse for modtagerens aktivitet.

Skulle dette ikke være tilfældet vil det altid være muligt at fradrage momsen.

Eventuelle spørgsmål omkring sponsoraftale og eventuelt fremtidigt samarbejde, kontakt
Sponsoransvarlig Bo Søren Ebsen på 4032 0929 eller på mail sponsorghg@gmail.com
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