
 



 

MULIGE SPONSORATER I SVØMMEKLUBBEN VEST BRØNDBY 

Beskrivelse af sponsorater  

 Sponsornavn på min. 10 % af løb til hjemmestævner 
i en sæson, fx 100 m ryg for herre. Firmanavnet vil 
fremgå af det trykte program, som bliver uddelt til 
alle klubber, af den app som alle anvender, og det vil 
blive nævnt flere gange af speakeren under stævnet.  

** 4 kampagner på en sæson. Det kan være reklame-
kampagner mv., som sendes til 100 modtagere. In-
deholder kampagnen rabatter el.lign. for klubbens 
medlemmer, kan den sendes til 1.000 medlemmer.  

*** Opsætning af salgsbod til alle hjemmestævner mv. 
i en sæson (2-4 begivenheder). Boden sættes op i en 
stor forhal. Der kommer ca. 500 mennesker til et 
hjemmestævne.  

**** Sponsorat af mindst ét hjemmestævne i en sæson 
Der er to stævner pr. sæson – hver på to hele dage.  

  

  
 Stævnet kan fx hedde ”Firmanavn Brøndby Swim 

Cup”. Stævnets navn vil fremgå af Dansk Svømme-
unions hjemmeside, klubbens hjemmeside/Face-
Book-side mv., den app, som alle anvender ifm. af-
holdelse af stævner og i programmet, der bliver ud-
delt til alle klubber. Firmanavnet vil blive nævnt 
jævnligt under hele stævnet.   

*** Eget banner ved medaljeskammel til hjemmestæv- 
** ner i en sæson. Der uddeles medaljer ca. 8-10 gange 

under et stævne, hvor der flittigt bliver taget billeder 
– også til lokalavisen. 

*** Klubsponsorat (max. 2 pr. sæson) 
*** Logo bliver trykt på maven af den t-shirt, som alle 

svømmere opfordres til at bære under stævner. 
Klubben garanterer, at der i ét år kun kan købes klub- 

 t-shirts med sponsorernes logo på.  

   
 Øvrige muligheder for sponsorat/bidrag (Gavekort samt produkter som præmie eller til vores salgsbod) 

• Præmier kan fx være tasker, tøj, gavekort til butik mv. 

• Produkter til salgsboden kan fx være sodavand, slik, brød, frugt mv. Pengene fra salget går ubeskåret til klubben. 

Vil I høre mere eller indgå aftale om et sponsorat, kan vi kontaktes på sponsor@vestbrondby.dk eller tlf. 3011 4034. 
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