LEM BOLDKLUB
Lem Boldklubs Venner
- er en selvstændig forening med kun ét formål:
At støtte ungdomsarbejdet i LB.
Pengene til dette formål bliver samlet på flere pengeskabende aktiviteter
som ikke har forbindelse til foranstående.

Kontaktpersoner
Udvalgsformand:
Sigfred Simonsen, Kirkegade 39, 6940 Lem, tlf. 30 29 15 36
simonsen.lem@gmail.com
Sponsorudvalg:
Pia Kirk Jensen, Kildebakken 6, 6940 Lem, tlf. 40 30 24 21
jensenpiakirk@gmail.com
Erik Viborg, Bakkedraget 4, 6940 Lem, tlf. 29 69 19 85
evn@vestas.com

www.lemboldklub.dk

Lem Boldklub
2019/2020

Motionscenter

Svømning

Tennis

Petanque

SPONSOR KONTRAKT

Badminton

25.000.-

SPILLERTRØJE
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NAVN I ALLE ANNONCER

Som A-sponsor får man sit logo på spiller-trøjer hos et seniorhold.

Som hoved-, A- eller B-sponsor nævnes
firmanavn nederst i alle klubbens annoncer.

Et B-sponsorat er for dem som ønsker en meget bred
profilering gennem en pakkeløsning til attraktiv pris:

ANNONCE I KLUBAVIS

REKLAMEPLADS PÅ MÅLTAVLE ELLER PÅ BANDE UD TIL PARKERINGSPLADSEN

Der er 3 mulige annoncestørrelser i Klubavisen, som udkommer 1 gang om året.
Annoncerne findes i størrelserne 124x40
mm, 124x80 mm eller 124x180 mm.
Alle annoncer er med 4-farver.

Ved måltavlen på fodboldstadion, eller på bande ud til parkeringspladsen ved klubhuset,
får man vist sit logo på et stort skilt i størrelsen 300x100 cm. Skiltene leveres af sponsor.
Begrænset antal.

1.		Lille annonce 124x40 mm m/farver i LB klubavis.
2.		Firmanavn nævnes på alt brevpapir samt i annoncering.
3.		Firmanavn nævnes på klubbens hjemmeside.
4.		2 stk. FC Midtjylland entrebilletter.
5.		2 stk. billetter til eksklusivt VIP arrangement i 2020.
6.		Mulighed for afvikling af events eller udsendelse af tilbud
til klubbens ca. 1.100 aktivitetsmedlemmer.

6.000.-



Med et sponsorat hos Lem Boldklub opnår du profilering
i et positivt miljø overfor lokalområdet. Det sikrer at ca.
1.100 glade aktivitetsmedlemmer - ung som gammel - kan
fornøje sig med sunde idrætsgrene. Stor tak for det!
Sponsorater betragtes som en løbende aftale, der kan opsiges
af begge parter med 6 mdr.s varsel. Lem Boldklub vil indenfor
tegningsperioden ikke komme med yderligere anmodning om
økonomisk støtte. Alle priser er ekskl. moms. Betalingsbetingelser: Netto kontant, med mindre andet er aftalt. Betaling med
frigivende virkning kan alene ske til Lem Boldklub af 1940. CVR.
nr. 69196450. Bankforbindelse Ringkjøbing Landbobank a/s.

BILLETTER TIL
SPONSORARRANGEMENTER
Som A- eller B-sponsor, og emnesponsor
for minimum 6.000 kr., får man gratis 2
stk. billetter til eksklusivt sponsorarrangement. F.eks. til Herning Kongrescenter,
Teaterkælderen eller Generator, hvor den
kan stå på middag og musical.

LOGO ELLER NAVN PÅ HJEMMESIDE

ANNONCESPONSOR

Som hoved- og A-sponsor vises firmalogo
med mulighed for et link på klubbens
hjemmeside www.lemboldklub.dk
B-sponsorer nævnes med firmanavn på
hjemmesiden.

Som annoncesponsor får man sit logo vist
i én annonce fra Lem Boldklub i LokalPosten. Som udkommer i et oplag på
11.100 stk. Regningen kommer direkte
fra LokalPosten.

Hovedsponsor:

Spørgsmål til faktura eller sponsoraftale kan rettes på
tlf. 40 30 24 21 eller 30 29 15 36.

Gymnastik

Et A-sponsorat er for dem som ønsker en meget bred profilering
gennem en pakkeløsning til attraktiv pris:
1.		Firmalogo på seniorhold i fodbold iflg. aftale.
2.		Mellemannonce 124x80 mm m/farver i LB klubavis.
3.		Firmanavn i annoncering for SmedeCup.
4.		Firmanavn nævnes på alt brevpapir samt i annoncering.
5.		Firmanavn nævnes på klubbens hjemmeside.
6.		2 stk. FC Midtjylland entrebilletter.
7.		2 stk. billetter til eksklusivt VIP arrangement i 2020.
8.		Mulighed for afvikling af events eller udsendelse af tilbud
til klubbens ca. 1.100 aktivitetsmedlemmer.


B-SPONSORAT

Fodbold

A-SPONSORAT

SUPER-SPONSORAT
Et særligt eksklusivt sponsorat. I samarbejde med klubben
giver det helt særlige profileringsmuligheder og fordele, ud
over et A-sponsorat.
Forhør nærmere.
Et super-sponsorat ligger alt efter
sammensætning i prisklassen:

Billard

10.000.EMNE SPONSORATER

Annonce i LB's klubavis med farver:
☐ Lille, 124x40 mm...................................... 1.000 kr.
☐ Mellem, 124x80 mm................................ 1.500 kr.
☐ Stor, 124x180 mm.................................... 2.000 kr.
Reklame på LB's fodboldstadion/
bande ved minibane:
☐ 240x90 cm, bande v/ minibane............... 1.500 kr.
☐ 300x100 cm, fodboldstadion . ................. 1.500 kr.
Plus produktion af skilt ca........................ 2.500 kr.
☐ Boldsponsor................................................. 500 kr.
☐ 1 sæt spilletrøjer, pr. sæt ca. ...................... 360 kr.
10 eller 14 sæt
☐ 1 sæt træningsdragter, pr. sæt ca............... 350 kr.
10 eller 14 sæt
☐	Annoncesponsor ved annoncering af
aktiviteter i LokalPosten (11.100 oplag)
Antal gange à����������������������������������������������600 kr.
	
Regning faktureres direkte til sponsor fra LokalPosten.

Der gøres opmærksom på, at LB's Venner er en selvstændig
støtteforening, som ikke er omfattet af ovenstående aftale.

Supersponsor:

LEM BESLAGFABRIK A/S
Nylandsvej 11 . 6940 Lem st.
Tlf. 97 34 11 99 . Fax 97 34 10 89

Vinduesbeslag • Møbelbeslag • Beslag efter opgave

A-sponsorer: Landia, vestjyskBANK, Slot Møbler A/S, Pro El-Teknik,
Sportigan Ringkøbing, Vestas Wind Systems A/S, OK Benzin, IPL A/S,
Hotel Smedegaarden, Kallesoe Machinery A/S, LJM Lind Jensens Maskinfabrik.
B-sponsorer: Hansen & Larsen A/S, Stoko Plast, Vestas Aircoil A/S,
Højmark Autoværksted, Dagli'Brugsen, Søms A/S, Sportigan Skjern,
Holtec Automatic-Vest, BM Service og Brolægning, Faster Andelskasse.

