
Bliv sponsor i IF Lyseng Fodbold  

- og kæd din virksomheds navn sammen med en af Jyllands største fodboldklubber 
 
Vi håber du har lyst til at støtte op om klubben, som hver dag yder en stor og aktiv indsats for at give områdets børn og 
unge mulighed for at få et sundt og aktivt fritidsliv.  
IF Lyseng Fodbold tror på Eliten gennem Bredden, og udvikler talentfulde drenge- og pigefodboldspillere i alle aldre og 
på alle niveauer på vores dejlige baneanlæg.  
 

Som sponsor har du følgende muligheder for at støtte klubben:  
  Ja tak ( Sæt X) 
Kampbold           kr. 650,-  stk.   ___ 

Bande-reklame mod bane 1 inkl. tv-spot i klubhuset (+ prod. af bande kr. 2.150,-) kr. 5.000,-   årligt ___ 

Tv-spot/filmklip i klubhuset, 6 sek.       kr. 2.500,- årligt ___ 

Priser ex. moms 

Tøjsponsorater: Firmalogo på spilledragter eller træningsdragter efter aftale Prisen varierer  ___ 

Fodboldskole: Tøjsponsorater, frokostpakker eller produkter (brød, frugt m.m.)      ___________ 

Gavekort              ___________ 

Kontante sponsorater til klubben, bestemte hold eller til Fodboldskolen     ___________ 

Med teksten: Sponsorat + formål + firmanavn kan beløb indsættes på SparNord kontonr. 9897 – 89700 12274.  

Annoncer på IF Lyseng Fodbold´s hjemmeside efter aftale. 

Sponsor kontaktdata: 

Firma: ________________ 

Kontaktperson: ________________ 

Mobiltlf. kontaktperson: ________________ 

Mailadr. kontaktperson: ________________ 

Vedhæft firmalogo: Til hjemmeside: jpg-fil, min. 500 x 600 pixel. Til tv-spot: jpg-fil 1920 x 1080 pixel 

Link til hjemmeside, når der klikkes på logoet: www. ________________ 

 
Sæt kryds ved det ønskede sponsorat og returner venligst denne side til lysengfodbold.sponsor@hotmail.com så  
modtager du en faktura på sponsorbeløbet eller en opringning, hvis der er spørgsmål. 
 
Kontakt gerne vores sponsoransvarlige Birgitte Blichert-Toft, hvis du har spørgsmål eller andre forslag til et  
samarbejde. Klubben påtager sig gerne pakke- og omdelingsopgaver. 
 
IF Lyseng Fodbold er glade for den uvurderlige støtte fra vore sponsorer, og ser frem til et godt samarbejde til gensidig 
glæde.  
 
Med sportslig hilsen 
 
Birgitte Blichert-Toft 
IF Lyseng Fodbold 
Sponsorafd. - Koordinator 
 
Tlf.: 2445 0011 
E-mail: lysengfodbold.sponsor@hotmail.com 
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