SPONSORMULIGHEDER
I HAUGE GIF

Håndbold for alle!

Hauge GIF er en traditionsrig håndboldklub med rødder helt tilbage til
1941. Vi har i alle årene lagt meget stor vægt på børne- og ungdomsarbejdet, og oplever i disse år også en vækst på seniorsiden.
Vi ønsker at give plads til alle, og vi ønsker også, at der sker en udvikling i den enkeltes færdigheder på banen, såvel som socialt.
Derfor opfordrer vi gerne til, at man passer træningen og deltager
aktivt i aktiviteterne i klubben.
I Hauge GIF har vi tradition for stor forældreopbakning. Vi oplever
sjældent problemer med at finde forældre til kørsel og trøjevask på
holdet, samt til de aktiviteter, hvor vi har brug for mange hænder.
Selv om Hauge GIF i meget høj grad drives af frivillige ledere og
trænere, har vi behov for opbakning fra erhvervslivet. Det gælder både
på sponsorsiden og evt. i forbindelse med arbejdsopgaver, hvor vores
store forældrekreds og vore mange medlemmer kan tjene en skilling
ved at yde en arbejdsindsats. Uden massiv støtte og opbakning vil
vores kontingenter ende på et højt niveau.
Vi håber, denne folder kan giver jer lyst til at bakke os op og glæder
os til at få en snak med jer om mulighederne.

Med venlig hilsen
Hauge GIF

Håndbold for alle!

Priser og muligheder
Pakke 1

DKK 3.500,-

Pakke 2

DKK 7.000,-
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Bandereklame i hallen

Bandereklame i hallen
Tryk på holdtrøjer (1 hold) - gældende for 2 år

Alternativ
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Tryk på holdtrøjer - gældende for 2 år

	

Alternativt kan det betales på én gang

1. år DKK 3.500,2. år DKK 3.500,DKK 5.000,-

Alle sponsorer vil blive vist på Hauges hjemmeside med logo.
Alle priser er ex. moms og produktionsomkostninger.
Første gang betales DKK 500,- til trykomkostninger.
Hvis I som virksomhed eller som privat person har andre idéer til, hvordan I
kan hjælpe os med et sponsorat, hører vi meget gerne fra jer.
Har du lyst til at hjælpe os med at skaffe sponsorater eller har du spørgsmål så
kontakt os på haugegif1941@gmail.com.
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