
www.5taarnsmotion.dk

Sponsormuligheder

5 Tårns Motion



Guldsponsormuligheder:

Det får virksomheden som guldsponsor:

www.5taarnsmotion.dk

Guldsponsorat kr. 15.000,- + moms årligt

• Logo på klubdragt

• Virksomhedsløbehold (12 ugers løbetræningsprogram - instruktion)

• Sundhedsaften/rektor Peter Abildgaard og køkkenleder Hanne Olsen

• Årskontingent betalt for 10 medarbejdere (værdi 4.500 kr.)

• Gratis opsætning af banner ved løbsarrangementer

• Et virksomhedsflag 125 x 100 cm ved løbsarrangementer (incl. flagproduktion)

• Logo på sponsorvæg i klubhus

• Førsteret til at blive hovedsponsor på løbsarrangement

• Virksomhedens medarbejdere får gratis løbsnummer til
        - Kalundborg Vintermarathon (halv- eller helmarathon)
        - 5 Tårns Marathon (8,4 km, halv- eller helmarathon)
        - Mineslund Økoløb (6 eller 11 km)

• Logo med link til virksomhedens hjemmeside på www.5taarnsmotion.dk

• Aviseksponering ved løbsarrangementer

• Logo med på 6 meter brede målportal ved løbsarrangementer

Vi er åbne for andre muligheder tilpasset virksomhedens behov



Sølvsponsormuligheder:

www.5taarnsmotion.dk

Det får virksomheden som sølvsponsor:

Sølvsponsorat kr. 5.000,-  + moms årligt

Vi er åbne for andre muligheder tilpasset virksomhedens behov

• Virksomhedsløbehold (12 ugers løbetræningsprogram - instruktion)

• Årskontingent betalt for 5 medarbejdere (værdi 2.250 kr.)

• Gratis opsætning af banner ved løbsarrangementer. Leveres af sponsor.

• Logo på sponsorvæg i klubhus

• Virksomhedens medarbejdere får gratis løbsnummer til:
        - Mineslund Økoløb (6 eller 11 km)

• Logo med link til virksomhedens hjemmeside på www.5taarnsmotion.dk

• 2 gratis startnumre til et af klubbens halv- og/eller helmarathonløb

• Aviseksponering ved løbsarrangementer



www.5taarnsmotion.dk

Bannersponsorat og andre sponsorater:

5 Tårns Motion 

Formand
Erik Johnsen
ReklameService
Kordilgade 18
4400 Kalundborg
e-mail: erikjohnsen@ReklameService.dk
Telefon: 5951 6615
Mobil: 3070 5228

Andre sponsor-
muligheder er åbne

F.eks. kan man købe
sig ind som sponsor
eller hovedsponsor
for et af vores mange
løb.
Pris aftales nærmere.

Banner
reklame
med link

• Forsidebanner med link til virksomhedens hjemmeside. Årligt kr. 1.500 + moms                           

   Bannerne «roterer», så de står forskellige i rækken hver gang man åbner hjemmesiden         


