Sponsoraftale
- Når det betaler sig for alle parter

Horsens Tennis Klub
Kraghsvej 3
8700 Horsens
www.horsenstennisklub.dk
sponsor@horsenstennisklub.dk

Horsens Tennis Klub
- Tennis for HELE familien

Hvem er Horsens Tennis Klub
Horsens Tennis Klub ligger i hjertet af
Horsens i rolige og hyggelige omgivelser.
Klubben blev grundlagt i 1898 og har
siden da fungeret som tennisklub.

at spille tennis på 7 grusbaner og 1
asfaltbane.

Indendørssæsonen forløber fra september til maj, hvor der er mulighed
for at spille i en autentisk indendørs
hal, hvilket pt. er den eneste indendørs tennishal i Horsens, hvorfor vi
har liv i klubben hele året.

Der er ca. 350 medlemmer i klubben
fordelt i mange aldersgrupper og niveauer, så der er tennis for hele familien – bredde og elite. Medlemstallet er
stigende – særligt på junior og familiesiden.

Gulvbelægning som i US Open
I september 2015 fik vi lagt ny hardcourtoverflade på gulvet i hallen. Forbedringen medfører større interesse
for at spille i vintersæsonen i Horsens
Tennis Klub.

Horsens Tennis Klub er repræsenteret med herrerække i 1. division i
udendørssæsonen 2015 og er nyoprykkede til 1. divisions i indendørssæsonen 2014-2015.

Tennis for alle niveauer og aldre
Klubben tilbyder tennistræning i de
fleste aldersniveauer, tilbyder diverse
arrangementer for med og ikkemedlemmer og har fokus på både tennisspillet samt det sociale.

Tennis og liv i klubben hele året
Udendørssæsonen forløber fra maj til
september, hvor der er mulighed for
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Få stor reklameværdi
- også på hjemmesiden
Via www.horsenstennisklub.dk kan
der søges information, se billeder og
bookes baner, hvilket medfører en
høj besøgsfrekvens på siden af både
medlemmer samt andre tennisinteresserede.

Kunne du tænke dig at lave et arrangement for din virksomhed indeneller udendørs i Horsens Tennis Klub
kan dette også være en mulighed.

Har du en god idé til, hvordan du
kunne tænke dig at samarbejde med
Horsens Tennis Klub, så tøv ikke med
at kontakte os.

Hvad kan vi gøre for din virksomhed
Horsens Tennis Klub vil gerne hjælpe
din virksomhed med at blive mere
synlig på selve anlægget, til arrangementer i og udenfor klubben, samt tilbyde vores medlemmer at drage
fordel af din virksomhed eller dennes
produkter.

Vi glæder os til at høre fra dig

Med venlig hilsen
Horsens Tennis Klub
Kraghsvej 3
8700 Horsens
sponsor@horsenstennisklub.dk
3

Sponsorpakker

Vær synlig hele året
Få flere fordele når din virksomhed sponserer med en pakkeløsning.
Med VIP Plus bliver virksomheden synlig hele året, da der reklameres indendørs,
udendørs og på hjemmesiden.
Få lidt ekstra med i prisen
Vi giver naturligvis rabat, når din virksomhed samler sponseringer i en pakke.
Så ud over at spare penge ved at vælge flere år, er der også en økonomisk
fordel ved at sponsere via pakker.

Spil tennis i klubben
Vælger din virksomhed pakkeløsningen VIP Plus, er der 2 kontingenter med i
pakken, hvilket giver mulighed for at spille tennis i Horsens Tennis Klub for 2
valgfri medarbejdere i virksomheden, som ikke allerede er medlem. Kontingenterne gælder så længe sponsoraftalen kører.
* Bliv lidt mere synlig
Opgrader din vindbanner til bane 1 for yderligere 1.500 kr./år
Opgrader din bandebanner til bane 1 for yderligere 1.000 kr./år
Gør din sponsorpakke komplet med tilkøb af et baneskilt.

Hovedsponsor

Der er mulighed for at lave en specialaftale med Horsens Tennis Klub, hvor
sponsoren støtter med et årligt bidrag ud over VIP Plusaftalen.

Hovedsponsoren kan efter ønske opnå eksklusivret indenfor egen branche
i kategorien Hovedsponsor.

De nærmere detaljer aftales med sponsorudvalget i klubben.
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VIP Plus

Vindbanner bane 2-7*
Bandebanner bane 2-7*
Skilt i hal
Logo på sponsortavle
Logo på hjemmeside
2 kontingenter
1 år
2 år
3 år

Pris
10.000 kr./år
8.500 kr./år
7.000 kr./år

Besparelse ved pakkepris
1.200 kr./år
1.450 kr./år
1.700 kr./år

VIP

Vindbanner bane 2-7*
Bandebanner bane 2-7*
Logo på sponsortavle
Logo på hjemmeside
1 år
2 år
3 år

Pris
5.000 kr./år
4.000 kr./år
3.000 kr./år

Besparelse ved pakkepris
500 kr./år
750 kr./år
1.000 kr./år

Alle priser er inkl. udgifter til fremstilling undtagen vindbanner.
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Vindbanner

Beskrivelse
12x2 meter grøn vindbrydende specialdug med 4 farvet el. sort tryk.
Placeret på højt hegn.
Holdbarhed 3-5 år afhængigt af vejrforhold.
Vindbanneret er opsat på anlægget ultimo april til ca. medio september.
Pris
Årlig pris på vindbanner i grøn dug med enten 4 farvet eller sort tryk
Bane 1 års aftale
2 års aftale
3 års aftale
1
5.000 kr./år
4.500 kr./år
4.000 kr./år
2-7
3.500 kr./år
3.000 kr./år
2.500 kr./år
Ovenstående priser er eksklusiv produktion af vindbanner.

Øvrig udgift
Vindbanneret fremstilles ved Presenco Sport (priserne er ex moms)
Grøn dug med sort tryk
4.565 kr.
3.880 kr.*
Grøn dug med 4 farvet tryk
5.250 kr.
4.462 kr.*
- hertil kommer udgift til 60 kroge på i alt 120 kr.

* Sponsor kan opnå 15 procent rabat på vindbanneret ved selv at bestille og betale for vindbanneret direkte via Presenco Sports hjemmeside. Få vejledning
til opsætning og bestilling via Presenco 7550-6011 eller Horsens Tennis Klub.

Få lidt ekstra med i prisen
Ved køb af vindbanner får man gratis bannerreklame på hjemmesiden og gratis
logo på sponsortavlen til en samlet værdi på 1500 kr. så længe sponsoraftalen
kører.
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Bandebanner

Beskrivelse
290 x 90 cm vindvenlig PVC-dug med 4 farvet tryk.
Placeret på lavt hegn imellem banerne.
Holdbarhed 3-5 år.
Bandebanneret er opsat på anlægget ultimo april til ca. medio september.
Pris
Årlig pris på bandebanner med 4 farvet tryk på hvid PVC dug
Bane 1 års aftale
2 års aftale
3 års aftale
1
3.500 kr./år
3.000 kr./år
2.500 kr./år
2-7
2.000 kr./år
1.750 kr./år
1.500 kr./år

Få lidt ekstra med i prisen
Ved køb af bandebanner får man gratis bannerreklame på hjemmesiden og
gratis logo på sponsortavlen til en samlet værdi på 1500 kr. så længe sponsoraftalen kører.

Alle priser er inkl. udgifter til fremstilling.
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Baneskilt

Beskrivelse
75x 25 cm aluminiumsskilt med 4 farvet logo og banenr.
Baneskiltet placeres ved indgangen til banen.
Holdbarhed 5-7 år.
Pris
Årlig pris på baneskilt med 4 farvet tryk
Bane 1 års aftale
2 års aftale
3 års aftale
1
3.000 kr./år
2.500 kr./år
2.000 kr./år
2-7
2.500 kr./år
2.000 kr./år
1.500 kr./år

Få lidt ekstra med i prisen
Ved køb af vindbanner får man gratis bannerreklame på hjemmesiden og gratis
logo på sponsortavlen til en samlet værdi på 1500 kr. så længe sponsoraftalen
kører.

Alle priser er inkl. udgifter til fremstilling.
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Skilt i hallen

Beskrivelse
3 x1 meter PVC skilt med folie.
Pris
1 års aftale
3.500 kr./år

2 års aftale
3.000 kr./år

3 års aftale
2.500 kr./år

Få lidt ekstra med i prisen
Ved køb af skilt i hallen får man gratis bannerreklame på hjemmesiden og gratis
logo på sponsortavlen til en samlet værdi på 1500 kr. så længe sponsoraftalen
kører.

Alle priser er inkl. udgifter til fremstilling.
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Banner på hjemmeside

Beskrivelse
Synlig bannerreklame på forsiden af Horsens Tennis Klubs hjemmeside med
mulighed for link til valgfri hjemmeside. Hjemmeside og logoer kan ses på de
gængse platforme herunder tablet og smartphone.
Bannerstørrelse: 127x 40 pixel (4,48 x 1,41 cm).
Pris
Årlig pris: 1.000 kr./år

Få lidt ekstra med i prisen
Tilkøb af reklame på sponsortavle: 500 kr./år

Alle priser er inkl. udgifter til fremstilling.
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Sponsortavle

Beskrivelse
4 farvet lamineret print monteret på aluminiumsskilt påsat aluminiumstavle.
Sponsorskiltet er 15 x 7,5 cm
Sponsortavlen er 72 x 120 cm.
Sponsortavlen er mobil, men vil dagligt stå i klubhuset.
Tavlen inddeles i Hovedsponsorer, VIP Plus og VIP i den nævnte rækkefølge
Holdbarhed: Uendeligt.
Pris
Årlig pris: 1.000 kr./år pr. tavle.
Pris pr. tavle med køb af flere end 1 tavle: 500 kr.

Få lidt ekstra med i prisen
Tilkøb af bannerreklame på hjemmeside: 500 kr./år

Alle priser er inkl. udgifter til fremstilling.
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Horsens Tennis Klub
- Strategi, værdier og visioner
Hvem er vi og hvor vil vi hen
I samarbejde med Dansk Tennis
Forbund har Horsens Tennis Klub
gennemgået et klubudviklingsforløb,
hvor klubbens strategi, værdier, visioner mm. er udfærdiget. Her er et
uddrag af indholdet.
Strategisk fundament
Horsens Tennis Klub ønsker at:

Fremme tennissporten i Horsens
og omegn - både bredde og elite.
Skabe fællesskab på tværs af
alder og niveau.

Fremme tennis som familieidræt.

Klubbens værdier
Vilje til nytænkning.
Styrke i fællesskab.
Oplevelser for alle.

Vision 2016
400 medlemmer.

Turneringshold: Junior, Senior og
Veteran med seniorhold i minimum
2. division.

Arrangør af individuelle turneringer
og juniorcamps.

Glæde, engagement og turneringsaktivitet for mange.
Gang i alle baner i et positivt miljø
med bred aldersfordeling.
Klubben er samlingspunkt og et
stærkt fællesskab, hvor mange
tager ansvar.

Etablering af udendørs kunstgræs
minibaner.

At være gode til at modtage nye
medlemmer.

Et godt samarbejde

Vi håber du og din virksomhed har lyst til at indgå i et stærkt samarbejde
med et godt udbytte til begge parter – vi glæder os til at høre fra jer.
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