Sponsor i SAIF Badminton
- Et samarbejde, der giver succes for din virksomhed

Hvem er SAIF Badminton?
SAIF er en badmintonklub i Valby, der på bare 15-20 år er vokset fra 10 spillere til
nu at være Danmarks største badmintonklub for spillere i alderen 18-35 år. Klubbens 1. hold er i samme periode rykket fra serie 15 til toppen af 3. division.
SAIFs store vækst, unikke oprykningshistorik og sociale profil har allerede skabt
store overskrifter og opmærksomhed i hele landet. Nu kan din virksomhed blive en
del af denne succes!
Hvad kan SAIF Badminton tilbyde?
 Tryk på spillertrøjer, som hver weekend eksponeres ved holdkampe og turne
ringer i hele landet.
 Mulighed for eksponering på hjemmeside for 15.000 årlige besøgende.
 Mulighed for eksponering til klubbens egen turnering, Valby Open, der er Sjæl
lands største seniorturnering med deltagere fra hele Danmark samt udlandet.
 Mulighed for eksponering på klubbens Facebookside, som er landets største
for badmintonklubber med mere end 700 fans, der jævnligt diskuterer og deler
nyheder og billeder fra klubben, som også deles i eget netværk.
 Megen omtale i både lokale medier samt landsdækkende badmintonmedier.
 En unik adgang til en stor gruppe af nye spillere, der hvert år flytter til Køben
havn og som er potentielle kunder for din virksomhed.
 En masse unge mennesker, der brænder for at være en del af SAIF, som du kan
være med til at give en præference for netop din virksomhed.
 Et samarbejde med en badmintonklub, der ikke er bange for at skille sig ud,
sætte ambitiøse mål og ikke mindst opnå dem.
 Fuldt ud fradragsberettigede sponsorater.

SAIF Badminton tilbyder følgende 1-årige sponsorpakker:
(Alle sponsorpakker er fuldt ud fradragsberettigede)

Stor medie-eksponering

SMALL - 3.000 kr.





Tryk på 1 spillertrøje
Eksponering på hjemmeside
Logo i Valby Open-program
Sponsor-velkomst på klubbens Facebook-side

MEDIUM - 10.000 kr.






Tryk på 10 spillertrøjer
Eksponering på hjemmeside
Logo i Valby Open-program
Sponsor-velkomst på SAIF’s Facebook-side
2 nyheder på SAIF’s Facebook-side
(særtilbud, ny produktlancering, reklame for event. osv.)

LARGE - 30.000 kr.






Tryk på ryggen af 100 spillertrøjer
Eksponering på hjemmeside
Helsidesannonce i Valby Open-program
Sponsor-velkomst på klubbens Facebook-side
5 nyheder på SAIF’s Facebook-side
(særtilbud, ny produktlancering, reklame for event. osv.)
 Få omdelt virksomhedens flyers til klubbens medlemmer
 Firma-event hos SAIF
(Lad medarbejderne prøve at spille badminton en aften)
Kontakt SAIF ved spørgsmål eller information om alternative
sponsorpakker:
E-mail: sponsor@saif.dk
Læs mere på www.saif.dk/badminton

SAIF er også blevet promoveret via en
række videoer med stor eksponering:
 Danmarks Idræts Forbund (DIF)
har produceret en video-case “En
succesfuld idrætsforening” som blev
vist ved DIF’s idrætskongres 2011
 Udenrigsministeriet har produceret
en video om SAIF, der ligger på den
officielle hjemmeside for Danmark.

Bliv en del af et stort netværk og fællesskab

