Reklam/Sponsring
Kristianopels GoIF

Välkommen som sponsor till Kristianopels GoIF!

1. Arenareklamskyltar på Fågelmara idrottsplats
Stor skylt 1 x 2 meter, dubbelriktad mot E22:an, belyst:
Liten skylt 0,6 x 1,2 meter, placerad inne på arenan:

4000:1500:-

TACK FÖR DITT STÖD!
Varje krona vi får från dig som sponsor betyder mycket för vår förening så att vi ska
kunna fortsätta må bra och utvecklas.

2. Annonser i klubbtidningen
Noplaren
Utkommer med fyra nummer per år.
Upplaga 900 ex. Spridningsområde postnr
37045.
1/1 sida 4 nr:
1/2 sida 4 nr:
1/8 sida 4 nr:

5000:2500:1500:-

Enstaka annonser
1/1 sida:
1/2 sida:
1/8 sida

1500:800:500:-

3. Dräktreklam
Tröja eller Byxa.
Pris beroende på plats.

4. Matchvärd/Matchbollar
Programannons
rogramannons med högtalarreklam
högtalarreklam,
Vid valfri hemmamatch dam eller herr
herr.

1000:-

5. Annons hemsida
Logotyp på alla sidor på vår hemsida. Ca 80.000 besök/år.

500:-

6. Sponsor ”Bryggdanser
Bryggdanser i Kristianopel
Kristianopel”
Din logga visas i samband med annonsering
annonseringar på
vår hemsida, Facebook samt affischer
affischer.

1500:-

Vi kan sy ihop flera olika paketlösningar åt ditt företag.
Välkommen att kontakta oss!

Kristianopels GoIF
Box 66, 370 45 Fågelmara, 0455-36
36 43 72
info@kristianopelsgoif.com www.kristianopelsgoif.com

AVTAL
Företag:
Kontaktperson:
Fakturaadress:
Postnummer:
E-post:

Postort:

Telefon:
Hemsida:
Orgnr:
1. Skyltreklam Fågelmara IP:

kr

2. Annonser Noplaren
Noplaren:

kr

3. Dräktreklam:

kr

4. Matchvärd/matchbollar:

kr

5. Annons hemsida:

kr

6. Sponsor Bryggdanser

kr

Total avtals
avtalssumma:

kr

Alla annonser lika utformade hela året.
Olika utformning på annonser under året.

Samtliga företag som har reklam/sponsoravtal omnämns under
‰sponsorer‰ på vår hemsida www.kristianopelsgoif.com.

Kristianopels GoIF
Box 66, 370 45 Fågelmara, 0455-36 43 72
info@kristianopelsgoif.com www.kristianopelsgoif.com

Avtalstid
Sponsringsavtalet gäller i 12 månader från avtalsdatum
avtalsdatum.
Om ingendera part säger upp sponsringsavtalet förlängs det automatiskt
med 12 månader i taget. Kristianopels GoIF skickar då ny faktura för nästa
12-månadersperiod. Kristianopels GoIF har rätt att ändra priserna
prise
för
sponsringspaketen inför varje ny 12
12-månadersperiod.
Eventuell ändring framgår av den nya fakturan. Företaget kan
an när som helst
säga upp avtalet. Sponsringsavtalet löper då ut vid avtalstidens utgång och
ingen automatisk förlängning av sponsringsavtalet sker.
Företagets åtaganden
Företagen lämnar original fö
för annonsens utseende till
info@kristianopelsgoif.com.
Företagen
etagen tillhandahåller reklamskyltar, helst aluminiumplåt i vald storlek.
Stor skylt 1x2 meter ska vara dubbelsidig.
Betalningsvillkor
Full betalning mars reklam/sponsoråret.
Eventuella lagstadgade skatter tillkommer.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit
var sitt.

Ort/datum

Ort/datum

Underskrift företag

Underskrift Kristianopels GoIF

Kristianopels GoIF
Box 66, 370 45 Fågelmara, 0455-36
36 43 72
info@kristianopelsgoif.com www.kristianopelsgoif.com

