Helsingør Badminton Klub

Sponsortilbud og priser i Helsingør Badminton Klub
________________________________________________________________________
Helsingør Badmintonklub Ungdom og Ungsenior tilbyder forskellige sponsorpakker, hver med
flere muligheder, så du kan finde et sponsorat, der passer til netop din virksomhed.
Du er også meget velkommen til at kontakte et medlem af bestyrrelsen, hvis du har spørgsmål
eller særlige ønsker i forbindelse med et sponsorat. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at imødekomme
din virksomheds behov.

Lidt om klubben
Ungdomsafdelingen i HBK værner om at skabe en rar atmosfære og godt trygt miljø hvor alle
trives uanset hvor god man er til badminton.
Vi mener at badminton fungerer bedst ved at tilgodese hele bredden og vi vægter de sociale
aspekter lige så højt som selve badmintonspillet.
Vi prioriterer at alle vores spillere uanset spilleniveau deltager på lige fod i dagligdagen samt i
vores fællesarrangementer, der har fokus på hygge og socialt samvær.
Vores filosofi bygger på, at ungdomsafdelingen får tilført ressourcer, som er nødvendige for en
stadig positiv og stabil udvikling. Vores holdning er at ideer og tiltag kommer fra ungdommen
selv, der i videste udstrækning udføres på deres præmisser.
Vi er en ungdomsafdeling i rivende udvikling og vores målsætning er:
"Vi ønsker at alle kommer glade til træning og alle går glade hjem, hvèr gang".
Vi har hold i alle aldersklasser og niveauer og også et hold der tilgodeser særlige behov for
udviklingshæmmede. Dette hold er etableret i samarbejde med Social Pædagogiks
Udviklingscenter

Med venlig hilsen
Helsingør Badminton Klub
Tina Hahn, Formand
Email: formand@helsingorbadminton.dk

Søren Jensen, Ungdomsudvalgsformand
sejjensen@godmail.dk

Helsingør Badminton Klub

Følgende er de sponsorpakker og priser, som Helsingør Badminton Klub tilbyder
for sæsonen 2019/20 – Vi håber din virksomhed vil være med som sponsor.
SPONSOR for et turneringshold
Hvis du vælger at blive sponsor for et turneringshold får du dit firmalogo på holdets trøjer samt
på klubbens hjemmeside, herudover bliver dit firma nævnt i diverse nyhedsbreve, dagblade ect.
når der skrives om holdet.
Det koster 5000 kr. + tryk og bluser at være sponsor for en årgang i sæsonen 19/20.
SPONSOR Klubmesterskaberne
Hvert år holder afholder vi klubmesterskaber i Helsingør Badminton Klub og på hver årgang
kåres der en klubmester, i de rækker spillerne er repræsenteret i. Der findes følgende
muligheder for at sponsorere klubmesterskaberne.
Sponsor klubmestertrøjer + logo på trøjen samt på hjemmesiden 4000 kr + tryk og bluser
Sponsor Klubmestermedaljer 3000 kr + indgravering og medaljer
SPONSOR trænergruppen
Vores trænergruppe består at af både meget erfarne trænere og trænere under oplæring. Hvis
du ønsker at være sponsor for vores trænere koster det 4000 kr + tryk og trænerjakke at være
sponsor i sæson 2019/20.
SPONSOR Juleafslutning
Hvert år holder Helsingør Badminton Klub juleafslutning for ungdomsholdene. Som sponsor
støtter du et socialt arrangement samt præmier i julebadminton konkurrencen og vil blive
profileret på klubbens hjemmeside.
Det koster 2000 kr at sponsorere juleafslutningen.
SPONSOR af Klubtur
Ungdomsholdene tager hvert år på klubtur, for dels at træne, men også sikre samholdet på
tværs af årgangene. Som sponsor for klubturen profileres man på blusen der laves til
lejligheden, hjemmesiden samt i diverse nyhedsbreve og dagblade.
Det koster 5000 kr + tryk og bluser at være sponsor for vores klubtur 2019/20.
Ønsker du at hjælpe klubben med et af ovenstående sponsorater bedes du kontakte os på mail
Tina Hahn formand@helsingorbadminton.dk samt sende os dit firmalogo i .eps og .png
format.

Bliv sponsor….
…..fordi du selv engang var ungdomsspiller
i en lille klub og ved hvor vigtigt det er at
støtte ungdomsidrætten!

