Oktober 2021

Borup IF - sponsoratoversigt
Borup Idrætsforening er en fodboldklub med stolte traditioner. Historisk set havde klubben i
1950’erne store sportslige ambitioner og desuden spillere med evner til at spille på højt plan.
Herreholdet spillede dengang i Mesterrækken mod klubber som f.eks. VFF, Nibe og andre
store klubber. Borup Idrætsforening er i dag ikke så højt rangerende sportsligt. På
herresiden har vi førsteholdet i serie 3 og andetholdet i serie 5, samt et Veteranhold (40+) og
endelig et U70 hold. På damesiden samarbejder vi med Skals og Ulbjerg i SUB09 og det
gælder også for alle ungdomshold i sammenslutningen SUB88.
Vægten i Borup Idrætsforening er lagt om, så sammenholdet og det sociale spiller en stor
rolle. Ikke alene blandt spillerne, men også blandt vores mange aktive ”passive” medlemmer,
der hver uge gør en kæmpe indsats for klubben.
Klubbens formålsparagraf siger:
”Det er Borup Idrætsforenings formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan
dyrke sportslige aktiviteter, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben,
at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig i det lokale samfund. ”
For at kunne indfri dette formål, har klubben dels brug for engagerede medlemmer, men
bestemt også for et økonomisk råderum. De engagerede medlemmer har vi rigtig mange af.
Vi holder hvert år en fest for de frivillig i klubben. I 2018 blev 135 inviteret til en frokost,
hvilket siger noget om engagementet ikke alene i klubben, men også i det omgivende
samfund. Vi vil gerne stille de bedste faciliteter til rådighed for vores medlemmer, og for at
kunne indfri dette, er det nødvendigt med en god økonomi. Derfor har Borup Idrætsforening
også brug for gode og stabile sponsorer, der vil bidrage økonomisk til vores succeshistorie.
Til vores sponsorer tilbyder vi, at sponsorens navn/logo vises frem og præsenteres på vores
stadion i form af skilte eller på vores spillere i form af spillertøj. Desuden præsenteres
sponsorens navn/logo på vores hjemmeside med link til sponsorens hjemmeside eller
Facebookside. Borup Idrætsforening fik i 2015 en ny og tidssvarende hjemmeside med aktiv
SEO-politik, der giver sponsoren de bedste betingelser for respons på sponsoratet.
Hjemmesiden havde i 2018 besøg af 13.016 unikke besøgende, der havde 97.804
sidevisninger. Ud over hjemmesiden bruges Facebook aktivt i vores markedsføringsstrategi,
hvor alle aktiviteter i klubben synliggøres med opslag på vores side. Vores medlemmer er
rigtig flinke til at dele disse opslag videre i deres vennekredse.
Til større arrangementer annoncerer Borup Idrætsforening i Ugeavisen, der udkommer i
11.790 eksemplarer hver onsdag i det gamle Møldrup og Aalestrup kommuner. Når vi har
aktuelle arrangementer, får du mulighed for at få dit logo vist som annoncesponsor. Vi håber,
at du har lyst til at bidrage til Borup Idrætsforening med et sponsorat. Evt. spørgsmål kan
stilles til Søren Mikkelsen (scmikkelsen@gmail.com & mobil: 8188669) eller Thomas
Ambrosius (stambrosius@hotmail.com & mobil: 24470736)
Nedenstående er vores standardpriser. Vi forsøger at lave den bedste pakkeløsning for alle
vores sponsorer og ved køb af flere ydelser, ser vi selvfølgelig på priserne.
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Sponsorydelser samt basispriser og andet info.
Priserne er excl. moms og er pr. år.

Skilt på Borup stadion langside: 1125 kr.
Et skilt på 305 x 75 cm. opsat på langsiden på Borup stadions kampbane med fronten mod
klubhuset. Vi har altid plads ledigt til nye sponsorer.
Sponsor sørger selv for fremstilling, levering og betaling af skiltet til Borup stadion og skiltet
er sponsors ejendom. Vi sætter det op. Vi har en aftale med JN Folie om fremstilling af skilt i
denne størrelse med 1 farve til en pris på 1440 kr. ex. moms. Flere farver vil give en lidt
højere pris. Kontakt: Frank Nielsen, info@jnfolie.dk, mobil: 29246113
Laves som minimum 3 års aftale. 1. år er gratis for sponsor - dvs. at der i 1. år kun skal
betales for skiltet og fra 2. år gælder ovenstående pris.

Skilt på Borup stadion langside: 600 kr.
Et skilt på 120 x 50 cm. opsat på langsiden på Borup stadions kampbane med fronten mod
klubhuset. Vi har altid plads ledigt til nye sponsorer.
Sponsor sørger selv for fremstilling, levering og betaling af skiltet til Borup stadion og skiltet
er sponsors ejendom. Vi sætter det op. Vi har en aftale med JN Folie om fremstilling af skilt i
denne størrelse med 1 farve til en pris på 640 kr. ex. moms. Flere farver vil give en lidt
højere pris. Kontakt: Frank Nielsen, info@jnfolie.dk, mobil: 29246113
Laves som minimum 3 års aftale. 1. år er gratis for sponsor - dvs. at der i 1. år kun skal
betales for skiltet og fra 2. år gælder ovenstående pris.

Tryk på spillertrøje - Herrer serie 3: 2000 kr.
Tryk af navn og logo på én spillertrøje på Serie 3 herrer holdet.
Laves som 3 års aftale. Pris for tryk er inkluderet i pris. Udskiftning hver gang vi får nyt tøj ca. hvert 3 år.

Tryk på opvarmningssæt - Herrer serie 3: 500 kr.
Tryk af navn og logo på opvarmningssæt (trøje og bukser) på Serie 3 herrer holdet.
Laves som 3 års aftale. Pris for tryk er inkluderet i pris. Udskiftning hver gang vi får nyt tøj ca. hvert 3 år.

Tryk på spillershorts - Herrer serie 3: 2000 kr.
Tryk af navn og logo på shorts (14 stk.)
Laves som 3 års aftale. Pris for tryk er inkluderet i pris. Udskiftning hver gang vi får nyt tøj ca. hvert 3 år.

Tryk på spillertrøjer - Damer Jyllandsserie & 7 mands: 4500 kr.
Tryk af navn og logo på alle spillertrøjer (2 x 14 stk.)
Laves som 3 års aftale. Pris for tryk er inkluderet i pris. Udskiftning hver gang vi får nyt tøj ca. hvert 3 år.
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Tryk på spillershorts - Damer Jyllandsserie & 7 mands: 2500 kr.
Tryk af navn og logo på alle shorts (2 x 14 stk.).
Laves som 3 års aftale. Pris for tryk er inkluderet i pris. Udskiftning hver gang vi får nyt tøj ca. hvert 3 år.

Tryk på opvarmningssæt - Damer Jyllandsserie & 7 mands: 2500 kr.
Tryk af navn og logo på trøjer (2 x 14 stk.).
Laves som 3 års aftale. Pris for tryk er inkluderet i pris. Udskiftning hver gang vi får nyt tøj ca. hvert 3 år.

Tryk på spillertrøjer og shorts - Herrer serie 5: 4500 kr.
Tryk af navn og logo på alle spillertrøjer og shorts (14 sæt).
Laves som 3 års aftale. Pris for tryk er inkluderet i pris. Udskiftning hver gang vi får nyt tøj ca. hvert 3 år.

Tryk på spillertrøjer og shorts - Herrer Veteran: 4500 kr.
Tryk af navn og logo på alle spillertrøjer og shorts (14 sæt).
Laves som 3 års aftale. Pris for tryk er inkluderet i pris. Udskiftning hver gang vi får nyt tøj ca. hvert 3 år.

Tryk på spillertrøjer og shorts - Udebanesæt Herrer: 1000 kr.
Tryk af navn og logo på alle spillertrøjer og shorts (14 sæt).
Laves som 3 års aftale. Pris for tryk er inkluderet i pris. Udskiftning hver gang vi får nyt tøj ca. hvert 3 år.

Kampprogramsponsor - Herrer Serie 3: 250 kr.
Til hver hjemmekamp udarbejdes et kampprogram som opslås på Borup IFs hjemmeside,
samt i diverse Facebook grupper der dækker lokalområdet. Ugens kampsponsor bliver vist
med navn og logo i programmet.

Kaffe sponsor Borup IF klubhus: 500 kr. (for 1 måned)
Der er altid gratis te og kaffe i klubhuset når der er arrangementer. Kaffe sponsor bliver
annonceres i klubhuset samt i kampprogrammet. Et sponsorat gælder for 1 måned.

Kaffe sponsor Lotterispil: 500 kr. pr. aften
Ved udvalgte lotterispil i forsamlingshuset serveres gratis kaffe til op til 100 deltagere.
Annonceres i omdelt spilkalender og omtales på www.borupif.dk samt Facebook.

Målaktier sponsor: 1. præmie 300 kr - 2. præmie 100 kr.
Annonceres i kampprogrammet samt på www.borupif.dk og Facebook.

Bonuspræmie lotterispil: 1000 kr.
Ved udvalgte lotterispil i forsamlingshuset udlodder vi en ekstra bonus på pladespil 1000kr
kontant/1000kr gavekort. Annonceres i omdelt spilkalender og omtales på www.borupif.dk
samt Facebook.
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Vedligeholdelses sponsor legeplads: 2000 kr.
Dele af Legepladsområdet kan døbes efter aftale. Navnet vises på hjemmesiden og
desuden har sponsor ret til at opsætte et navneskilt. Sponsor betaler for skiltet.
Skiltestørrelse efter aftale.

Annoncerings sponsor i Ugeavisen: 500 kr.
I forbindelse med de forskellige aktiviteter forsøger vi at få annonceret i de lokale medier. Et
annoncerings sponsorat hjælper os til at promoverer klubben og man får vist navn og logo i
annoncen.

Premier:
I forbindelse med forskellige aktiviteter i løbet af året, efterspørger vi premier vi kan give
væk. Det kan være til Sommerfest, Julestævne (indendørs fodbold), Målaktier, Lotterispil
osv. Vi er altid interesseret i gavekort, kontanter eller andet vi kan bruge som premier.

Andet tøj:
Vi forsøger regelmæssigt at tilbyde Borup IF medlemmer køb af forskelligt tøj (hættetrøjer,
vindjakker, træningstøj, regnjakker osv.) til lave priser, støttet af sponsorater og med et lavt
selvbetalingsbeløb. Priserne afhænger af hvilket tøj det er og aftalen laves fra gang til gang.

Anden eksponering som er med i priserne:
Alle sponsorer bliver vist på liste med link på www.borupif.dk
Alle sponsorer på over 2000 pr. år. bliver vist i rullebanner med link på www.borupif.dk
Alle sponsorer på over 2000 pr. år vises på stadion på tavle over klubbens sponsorer

