
BRABRAND IF 
HVAD KAN VI TILBYDE? 

Erhvervssponsorer tilbydes tre forskellige pakker. 

GULD:  
Takkeskilt på hal 2 ud mod bane 1. (mål 300 x 75 cm.) 
4 opslag på Brabrand IF Fodbolds Facebook. 

Pris: 40.000 kr. + moms 

SØLV: 
Takkeskilt på hal 2 ud mod bane 1. (mål 150 x 75 cm.) 
2 opslag på Brabrand IF Fodbolds Facebook. 

Pris: 20.000 kr. + moms 

BRONZE:  
Takkeskilt på hal 2 ud mod bane 1. (mål 30 x 25 cm.) 
1 opslag på Brabrand IF Fodbolds Facebook. 

Pris: 2.500 kr. + moms 

 

(Prisen er eks. produktion af skilt) 



BRABRAND IF 
TAKKEVÆG PÅ HAL 2 

Eksponeringen på takkevæggen  
vil løbe i minimum 10 år  

GULD 300 x 75 cm. skilt 
SØLV 150 x 75 cm. skilt 
BRONZE 30 x 25 cm. logo på fælles skilt  



BRABRAND IF 
TILKØB AF BANDER 

300 x 75 cm placering 1. Kr. 4.000 + moms pr. år.  
Prisen er eks. produktion. Vi er gerne behjælpelige 
med produktion af denne via samarbejdspartner. 



BRABRAND IF 
TILKØB AF BANDER 

300 x 75 cm placering 2. Kr. 2.000 + moms pr. år.  
Prisen er eks. produktion. Vi er gerne behjælpelige 
med produktion af denne via samarbejdspartner. 



BRABRAND IF 
ANDET TILKØB… 

• Lydspots ved 1. holdets kampe / før kamp og i pausen 

• Navnesponsorat 

• Opslag på klubbens aktive facebooksider  
med mange positive følgere 

• Kom på trøjen af ét af klubbens mange hold 

• Reklame på ”medievæg” ved interview til medier 

• ”Kamp-stand” ved hjemmekampe – mød de mange 
tilskuere direkte… 



Projekt  
Brabrand IF Kunstgræs 

 
PÅ FORHÅND TAK  

FOR DIN TID  
OG FORHÅBENTLIG 

JERES STØTTE! 
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