
Som trøjesponsor skal vi blot bruge jeres logo i en AI fil, så vi kan få lavet trykket og så modtager i en 

faktura fra vores tøjleverandør, som sender tøjet til os når det er klar. 

Vedlagt finder du en sponsorkontrakt klar til at blive underskrevet og alle praktiske oplysninger 

 

 

 

 

 

Sponsor samarbejde med  

Snejbjerg Badminton 
Snejbjerg Badminton er inde i en god udvikling og har 

haft stigende medlemstal de sidste 4 år. I dag tæller 

klubben cirka 40 senior spillere og 30 ungdomsspillere, 

samt 30 motionsspillere. 

Vi synes alle skal have mulighed for at spille badminton og vil ikke sætte kontingentet yderligere op. Da det, 

af økonomiske årsager, kan afholde nye spillere fra at spille badminton. 

Derfor søger vi sponsorer til at hjælpe med at dække nogen af vores faste udgifter og vi håber jeres firma vil 

støtte op om os. 

Muligheder for sponsorater 

Boldsponsor     2000 + moms 

Bolde er den største udgift i en badmintonklub og vi gør alt for at passe på vores bolde, men uanset hvor 

meget vi passer på dem, så går de i stykker og vi skal købe nye.  

Som boldsponsor får i jeres logo på vores hjemmeside med link til jeres hjemmeside. Som boldsponsor 

modtager i en faktura på 2000 + moms fra vores bold leverandør, som så sender boldene til klubben efter 

betaling.  

Trøjesponsor bryst / ærme / nakke   4000 + moms 

Trøjesponsor ryg / mave    6000 + moms 

Alle ungdomsspillere og senior spillere i klubben modtager en klubtrøje som en del af deres kontingent. I 

mange andre badmintonklubber skal spillerne selv betale for en klubtrøje, men i Snejbjerg synes vi det er 

vigtigt for fællesskabet at alle har en klubtrøje.  

Som trøjesponsor trykker vi jeres logo på vores klubtrøje og sætter jeres logo på vores hjemmeside. Alle 

omkostninger er inklusiv i prisen, så der kommer ingen ekstra udgifter i forhold til tryk eller lignende.  



Som trøjesponsor skal vi blot bruge jeres logo i en AI fil, så vi kan få lavet trykket og så modtager i en 

faktura fra vores tøjleverandør, som sender tøjet til os når det er klar. 

Vedlagt finder du en sponsorkontrakt klar til at blive underskrevet og alle praktiske oplysninger 

 

Sponsorkontrakt 
 

Snejbjerg Badminton og _____________________ indgår hermed aftale om sponsorat 

 

 

________ Boldsponsor     2000 + moms 

Sæt kryds Inklusiv firma logo og link på Snejbjergsgi.dk/badminton 

 

 

________ Trøjesponsor bryst/ærme/nakke   4000 + moms 

Sæt kryds Inklusiv firma logo og link på Snejbjergsgi.dk/badminton og tryk på alle ungdoms og senior 

spilleres trøjer. 

 

 

________ Trøjesponsor mave/ryg    6000 + moms 

Sæt kryds Inklusiv firma logo og link på Snejbjergsgi.dk/badminton og tryk på alle ungdoms og senior 

spilleres trøjer. 

 

 

På vegne af Snejbjerg Badminton   På vegne af _________________ 

 

___________________________   ___________________________ 

 

Den underskrevne kontrakt mailes til Jonas Hansen (formand for Snejbjerg 

Badminton) : info@sport-net.dk 

Sammen med firma logo og evt Ai eller EPS fil af logo til brug ved tryk. Efter 

modtagelse af materiale og underskrevet kontrakt modtager i en faktura på 

sponsoratet fra vores tøj og bold leverandør. 

mailto:info@sport-net.dk

