Bliv partner
Har du brug for at få dit produkt eller firma profileret gennem et spændende og anderledes markedsføringskoncept kan et
samarbejde med FC Sydvest 05 Tønder være løsningen for dig.
Fodbold er klart den mest eksponerede sportsgren i vores samfund, og har som ingen anden sportsgren formået at fange folks
opmærksomhed på tværs af grænser, sociale lag, alder og køn. Det handler om følelser og sammenholdet for hele byen, såvel som
regionen – et sammenhold du kan blive en stor del af.
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Samlinger for erhvervsmedlemmer
Sponsortræf i FC Sydvest 05 Tønder
regi
Adgangskort erhvervsklubben
Eksponering
Logoreklame på sponsorvæg ved
Bankparten
Logoreklame (med link) på FC
Sydvest 05 Tønders hjemmeside
Ret til at benytte FC Sydvest 05
Tønders logo ifm. med egen
markedsføring
Speakerreklame ifm. med
hjemmekampe. Dette før kamp og i
halvlegen
Firmaprofilering ved vores
tilknyttede mediekonsulent
Tryk på spillesæt (shorts/trøjer)
Logo på samtlige
hjemmebanetrøjer



Logo på samtlige udebanetrøjer
Hjemmebanetrøje til
markedsføring



Indput til bl.a. merchandise etc.
3 x 0,75 meter skiltereklame på
Tønder Stadion
5 x 1,5 meter skiltereklame på
Bankparken
Hospitality
Let traktement før kampen og i
pausen
Afslutningsfest ifm. med
sæsonafslutning
Fribilletter pr. hjemmekampe efter
aftale
Førsteret til fribilletter til
udekampe
Adgangskort til FC Sydvest 05
Tønders hjemmekampe
VIP siddepladser pr.
hjemmekampe. (Fast plads med
logo, som aftales i fællesskab med
Bank Parken
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Ret til at brug af spillerprofiler, 2
gange, 1 time årligt efter nærmere
aftale. Aftalen skal ske min. 1
måned i forvejen

Alle priser er ekskl. moms og udarbejdelse af reklamemateriale herunder bander
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