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Reklameomdeling
Vi omdeler dit reklame-materiale til hele Hillerød i november
(værdi 11.000 kr)
Kampsponsor
Logo på kampmateriale og gratis entré til 4 hjemmekampe
TV-reklame
Dit firmas logo/reklame på 2 fladskærme i FrederiksborgCentret
– ses af 800.000 mennesker årligt
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pr time

Sponsor for

Kegleturnering
Deltag med jeres egne hold i byens bedste kegleturnering

2 x 3 hold

2 x 1 hold

Reklameskilt
Ret til at vise dit firmas logo/reklame på 2x1 meter skilt i
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Hjemmeside
Vi viser dit firmas logo på klubbens hjemmeside,
Sponsorcup
Deltag i en sjov og udfordrende bordtennisturnering
Nyhedsbrevet Kantbolden
Vi viser dit firmas logo når vi sender elektronisk nyhedsbrev

HGI Hillerød Bordtennis

Sponsor for HGI Bordtennis - Hvorfor?
Vi arbejder på at næste generations ”Michael
Maze” kommer fra Nordsjælland.
Vi er en klub med et stort potentiale i vores
ungdoms afdeling, og vil gerne tildele dette
område stor fokus i form af tid og penge,
samtidig med at det er magtpålæggende også
at være en bredde klub hvor det sociale er i
højsædet, da det er der kræfterne til at drive
klubben skal komme fra.
HGI Bordtennis søger derfor samarbejdspartnere, der har lyst til at støtte vores mål om at
have Danmarks bedste ungdomsspillere, træning og talentudvikling.

Om HGI Bordtennis
HGI Bordtennis er med 200
medlemmer en af landets
største klubber. Vi er valgt
af Team Danmark, Dansk
Bordtennis Union og Hillerød Kommune til at være
Team Danmark Elitesatsningsklub.
Vi holder til i FrederiksborgCentret og har de bedste faciliteter i
Danmark

HGI Bordtennis er “Synlig i bordtennis
verden”
Hillerød bordtennis er én af Danmarks største
klubber med en stor ungdomsafdeling, der
rejser både i Danmark og til udlandet for at
deltage i turneringer og stævner.
Vi har hold i alle landets ungdoms divisions
rækker, 1. og 2. division herrer samt 1. division damer. Derudover har vi en lang række
seriehold

Kontakt
Du kan vælge en af vores sponsorpakker på næste
side eller skræddersy din egen pakke.
Kontakt vores sponsorudvalg:
Peter Carstensen
Telefon: 26 75 33 15
Email: sponsor@hgibordtennis.dk

... et udsnit af vores partnere

Vi er altid med helt fremme, når medaljerne
og pokalerne for den mest vindende klub skal
deles ud.
Du får noget for pengene
Vores sponsorer eksponeres i lokalområdet og
jeres medarbejdere får adgang til spændende
arrangementer
Reklameomdeling –til 22.000 husstande
i Hillerød og omegn
Byens sjoveste kegleturnering og sponsorcup for medarbejdere
Eksponering på TV og skilte i FrederiksborgCentret, samt hjemmeside og nyhedsbrev.

Dit logo...

