
SPONSORKONCEPT
BI FODBOLD



VI SER FREM TIL  
ET GODT SAMARBEJDE
BI Fodbold er en aktiv klub i lokalområdet, og netop derfor tror vi på, at vi 
kan være en aktiv medspiller for den virksomheds markedsføring.

BI Fodbold har valgt at arbejde ud fra vores 4 sponsorpakker, men vi 
er naturligvis altid interesseret i at få en dialog med jeres virksomhed 
omkring et samarbejde.

I er altid velkomne til at kontakte vores sponsor udvalg som I finder på 
www.bi-fodbold.dk

BLIV EN DEL AF  
FÆLLESSKABET 
Et sponsorat i BI Fodbold, er et samarbejde mellem virksomhed og klub. 
Det er vigtigt for BI Fodbold, at virksomheden føler sig værdsat, og at 
sponsoratet giver mening for begge parter – store som små.

Med et sponsorat i BI Fodbold er din virksomhed med til at sikre en vigtig 
fritidsaktivitet i Brønderslev til glæde for både børn, unge, seniorer og 
hele lokalområdet.

Vores mål er at sikre plads til alle – uanset niveau, ambition og 
talent. Vi ønsker, at alle får gode oplevelser i forbindelse med 
fodbolden i Brønderslev og på den måde sikre både de sociale og 
konkurrencemæssige behov.

SYNLIGHED I  
LOKALOMRÅDET 
Har din virksomhed lyst til at være synlige i lokalområdet, er sponsorat 
i BI fodbold en fantastisk mulighed for dette. På BI centeret er der hele 
tiden en masse liv og aktivitet. Hver uge er banerne fyldt med spillere, 
trænere og tilskuere som alle skaber et aktivt miljø og gode rammer.

Masser af aktivitet på BI centeret er lig med god eksponering for jeres 
virksomhed, slogan eller tilbud. Samtidig har vi også fået en stærk profil 
på de sociale medier, og samarbejde med den lokale og regionale presse. 



FAKTA
•  BI Fodbold har mere end 500 

medlemmer

•  BI Fodbold har mere end 80 
trænere, ledere og frivillige som 
brænder for klubben

•  Der spilles ca. 400 kampe på BI 
centeret om året

•  BI Fodbold er en aktiv del af 
lokalsamfundet i Brønderslev 
bl.a. ved Brønderslev Marked, 
tæt samarbejde med 
kommunen og skolerne i og 
omkring Brønderslev

•  BI Fodbold kan i sommeren 
2019 præsentere et samarbejde 
med AaB omkring en helt ny 
fodboldskole, som kun kommer 
til 3 udvalgte Nordjyske byer

•  BI Fodbold er en del Fælles 
Nordjysk Fodboldsamarbejde

FORDELE VED ET 
SPONSORAT I  
BI FODBOLD
•  Øge synlighed og kendskab i 

lokalområdet

• Skabe nye relationer

•  Fastholde og forbedre image 
ved et lokalt sponsorat

•  Få goodwill som resultat af 
lokalt engagement

•  Sikre BI Fodbolds fortsatte 
eksistens og udvikling

•  Adgang til eksklusive sponsor-
arrangementer



HVAD INDEHOLDER
SAMARBEJDET?

Eksponering og annoncering Hoved-
sponsor

Guld-
sponor

Top-
sponsor

Klub-
sponsor

Bandereklame på Kop&Kande Arena (3 meter) X X X X

Firmanavn og link til hjemmeside på bi-fodbold.dk X X X X

Firmanavn på sponsorvæggen på BI-Centeret X X X X

Invitation til sponsorarrangement (2-4 gange årligt) X X X X

Medlem af lukket sponsorgruppe på LinkedIn X X X

2 x sæsonkort, med firmanavn på egne sæder X X X

Firmanavn i kampprogram 1/4 side X X

Stor bandereklame på kunstbanen (2 meter) X X X*

Logo på spillertrøje/spillersæt X X X*

Deltagelse i Tipsdysten i Oplandsavisen X X

2 x opslag årligt i vores Facebookgruppe X

1 x kampsponsor til 1. holds kamp, nævnt i avis, radio, FB og 
hjemmeside pr. sæson X

Logo på roll-up ved spiller/træner interviews X

Ekstra

Eksponering i nyhedsbrev fra BI-Fodbold  
(sendes 4 gange årligt) 1/1 side 1/4 side Firmanavn Firmanavn

Sponsormærke til vindue eller bil X X X

Offentliggørelse af aftale på Facebook og hjemmeside X X 

2 x VIP-billetter til én Superligakamp med de andre  
hovedsponsorer X

Mulighed for markedsføring ved arrangementer X  

Sponsorat pr. år ** kr. 20.000 kr. 12.500 kr. 7.500 kr. 2.500

* Stort banner el. logo på tøj
** Priserne er ekskl. moms og produktionsomkostninger

Brønderslev Idrætsforening
Gl. Agdrupvej 17-23, 9700 Brønderslev

Tlf.: 9882 3496 • mail: sponsor@bi-fodbold.dk


