Sponsormuligheder i Viby Basket
Viby J, den 1. december 2014
Viby Basketball er en afdeling af Viby IF. Klubben har ca. 110 ungdomsmedlemmer og ca. 70
seniormedlemmer. Vi har medlemmer fra bl.a. Viby, Højbjerg, Skåde, Holme, Hasselager/Kolt
og Hørning. Vores hjemmeside www.vibybasket.dk har 300-400 besøg om ugen og er blandt
de mest besøgte basketballhjemmesider i Danmark. Klubbens hjemmebane er Vibyhallen, hvor
vi spiller mere end 100 kampe pr. sæson. Vibyhallen besøges af flere tusinde mennesker hvert
år.
Vi lægger meget vægt på det sociale fællesskab, men understøtter samtidig talenterne. I de
senere år har vores ungdomshold opnået flotte resultater ved stævner og turneringer. Det hele
drives af frivilligt arbejde og der bliver lagt mange timer i klubben af trænere, ledere og
forældre.
Nedenstående er eksempler på sponsormuligheder, der alt sammen vil være med til at
understøtte klubbens udvikling.

Sponsorkategori
Super-sponsor
Hold-sponsor
Shooting-sponsor
Trøje-sponsor
Shorts-sponsor
Hal-sponsor
Staff-sponsor
Månedens
sponsor
Dommer-sponsor
Bold-sponsor
Supporter

Produkt
Firmalogo på 12 stk. trøjer (hvide eller blå) og 12 stk. shorts (blå) samt firmaskilt i hal
1
Firmalogo på 12 stk. trøjer (hvide eller blå) og 12 stk. shorts (blå)
Firmalogo på 12 stk. shooting shirts (overtrækstrøjer) (blå)
Firmalogo på 12 stk. spilletrøjer (hvide eller blå)
Firmalogo på 12 stk. shorts (blå)
Firmaskilt i Vibyhallen (pr. sæson)
Firmalogo på 10 stk. t-shirt til klubbens frivillige medhjælpere
Firmalogo på forsiden af hjemmesiden i en måned
Firmalogo på 2 stk. dommerbluser
Kampbold til kamp/stævne. Firmaopråb og navn i program
Viby Basketball Support (pengegave på min. 100 kr.)

Pris
10.000
8.000
4.000
4.000
3.500
3.500
2.000
1.000
800
500
100

Sponsoren vil ved ethvert sponsorat få eksponeret firmalogo på klubbens facebook-side,
hjemmeside og sponsorsite, så længe sponsoratet løber (mindst én sæson). Efter aftale kan
sponsoren få særlig omtale på klubbens hjemmeside, i diverse indbydelser/programmer eller
til arrangementer.
Vi er naturligvis parate til at drøfte andre former for sponsorater eller støtte til klubben.
Alle former for bidrag er velkomne og støtte fra private og virksomheder er en helt nødvendig
forudsætning for klubbens drift.

Henvendelse om sponsorater kan ske til:
Sponsorudvalget
Michael Witting Bonde eller
Majken Hjorth Andersen
på mail: sponsor.vibybasket@gmail.com

