SPONSORAFTALE MED SISU/MBK MED ET 3-ÅRIGT SPONSORAT
Logo på alle spilletrøjer i Sisu/MBK de næste 3 år:
Pakke 1:
• Stort logo på maven på samtlige spilletrøjer i de næste 3 år
• Helsidesannonce i vores program til Sisu/MBK-grandprix i de næste 3 år
• Logo på vores live streaming til arrangementer
• Logo på vores hjemmeside
Pakkepris i alt for 3 år = 25.000 kr.*
Pakke 2:
• Logo på vores spilletrøje ryggen i de næste 3 år
• Annonce i vores program til Sisu/MBK-grandprix i de næste 3 år
• Logo på vores live streaming til arrangementer
• Logo på vores hjemmeside
Pakkepris i alt for 3 år = 15.000 kr.*
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Pakke 3:
• Lille logo på vores spilletrøje f.eks. på ærmet eller andet sted på trøjen i de næste 3 år
• Annonce i vores program til Sisu/MBK-grandprix i de næste 3 år
• Logo på vores live streaming til arrangementer
• Logo på vores hjemmeside
Pakkepris i alt for 3 år = 8.000 kr.*

STÆRK
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*Priser excl. tryk

Dette er de overordnede rammer for indholdet – vi er åbne for
dialog omkring andre muligheder.
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HVORFOR BLIVE SPONSOR FOR DANMARKS
STØRSTE BORDTENNISKLUB?
I Sisu/MBK gør vi alt for at fremhæve vores sponsorer. Jeres virksomhed
vil være repræsenteret med en annonce i programmet til vores store
grandprix stævne. I bliver ligeledes fremhævet på vores hjemmeside og
vigtigst af alt, bliver I synliggjort med logo på vores nye klubtrøje.
Udover at klubstrøjerne er synlige ved kampe og stævner i lokalområdet,
spiller vores mange dygtige spillere rundt om i det øvrige Danmark.
Vi deltager med 33 turneringshold fra 2. division til Serie 5.

STÆRKE VÆRDIER
Selv om vi har flere spillere på topplan i Sisu/MBK, er det ikke det
vigtgste i klubben, at man er kanondygtig til at spille bordtennis – det er
at være en hyggelig, sjov og god klubkammerat, som har lyst til at være
med i et positivt fællesskab. Vi gør meget ud af at være en klub for alle,
og vi har pt. medlemmer fra Danmark, Færøerne, Tyskland, Sverige, Polen,
Rumænien, Portugal, Bulgarien, Indien, Kina, Syrien, Iran og muligvis et
par lande mere.

HVILKET SPONSORAT SØGER SISU/MBK?
Fra sommeren 2019 og 3 år frem skal vi have nye klubtrøjer. Vi har altid
3-årige aftaler med vores klubtøj. Det er en forudsætning for medlemmer i klubben, at de spiller i klubtrøje, når de spiller på et hold. Af den
nuværende trøje er der afsat 280 trøjer. Det er det bedste sponsorat at
komme på vores spilletrøjer, da vi er så stor en klub og kommer rundt til
stævner og holdkampe i hele Danmark. Dermed bliver jeres virksomhed
synlig for rigtig mange mennesker.

KONTAKT OS OG HØR NÆRMERE
Casper Staal
Bestyrelsesmedlem Sisu/MBK
Ansvarlig for de nye klubtrøjer
Casperstaal@me.dk
Tlf:30651563

STOR SYNLIGHED I ØSTJYLLAND
Vi holder til på Nørre Boulevard 1 i 8000 Aarhus C. Vi spiller til daglig
på 8 faste borde. Derudover har vi 2 gange om ugen fuld aktivitet i den
tilknyttede hal, hvor der spilles på 12 ekstra borde.
Bordtennisklubben Sisu/MBK er også arrangør af adskillige stævner og
turneringer i løbet af en sæson. Således afholder vi hvert år Danmarks
største grandprix stævne i Brabrand hallerne med ca. 300 spillere samt
coaches og tilskuere. Desuden afholder klubben Aarhus Veteran Open,
hvor der kommer spillere fra hele Europa samt adskillige andre
begivenheder.
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