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Sponsorstruktur
Bliv sponsor i Aalborg Chang, og støt en klub med fokus på breddeidrætten for små som store, talenter og 
hyggespillere. I Chang ønsker vi sponsorer, der vil pleje fællesskabet, og støtte et sundt foreningsliv med 
plads til alle. Vi er meget afhængige af vores sponsorer, og derfor vil vi gerne indgå i et tæt samarbejde med 
vores sponsorer - f.eks. gennem sponsornetværk i klubben samt henvisning af medlemmer til netop jeres 
produkter og ydelser.

Sponsorater
I nedenstående oversigt findes en bred vifte af muligheder for at indgå et sponsorat med Aalborg Chang. 
Vores oversigter er ikke udtømmende, så kontakt os for dialog vedr. specifikke ønsker. De listede sponsora-
ter har fokus på fodbold, men vi er selvfølgelig også parat til at indgå sponsorater ifm. vores tennisafdeling. 

Alle priser er pr. år medmindre andet er angivet, og alle sponsorater løber som udgangspunkt - medmindre 
andet angives - over en periode på mindst 2 år, da sponsorater ellers forsvinder i omkostninger, der er for-
bundet med oprettelse af nye sponsorater. Alle priser er desuden ekskl. moms, da klubben er momsfritaget.

I/du er velkommen til at kontakte os på sponsor@aalborgchang.dk for at komme i dialog med os vedr.
mulighederne i et samarbejde.

Aalborg Chang



Guld
partner

Særlig eksponering,
forplejning og
arrangement

Pris 25.000,-
excl. produktions omkostninger

• Eksponering på 1. hold herrer
 seniors spillertrøje, både hjemme
 og udebane sæt

• 40 stk. værdikuponer til 1 x pølse
 m. brød

• 40 stk. værdikuponer til 1 øl / vand

• 10 adgangskort til de årlige
 sponsor- / VIP arrangementer
 (afholdes min. 2 gange årligt)

• Min. 4 gange kampsponsor

• 1 stk bande på 6 meter

• 4 x tennis medlemsskab

• Eksponering på sponsortavle

• Logo på brevpapir og eksponering
 i 1. hold herre kampprogram

• Mulighed for ”reklame” på Changs
 facebook side 2 gange årligt

• Logo + link til hjemmeside



Sølv

Særlig eksponering,
forplejning og
arrangement

Pris 10.000,-
excl. produktions omkostninger

• 1 stk bande på 3 meter

• 20 stk. værdikuponer til  1 x pølse
 m. brød

• 20 stk værdikuponer til 1 øl / vand

• 5 adgangskort til de årlige
 sponsor- / VIP arrangementer
 (afholdes min. 2 gange årligt)

• 2 x tennis medlemsskab

• Eksponering på sponsortavle

• Logo + link til hjemmeside

• Annonce i 1. hold herre kampprogram

partner



Bande / banner 
sponsor

3 meter bande
ved opvisningsbane
pr. år kr. 2.500,-

6 meter bande
ved opvisningsbane
pr. år kr. 4.000,-

4 m2 banner
ved kunstbane

pr. år kr. 2.000,-

8 m2 banner
ved kunstbane

pr. år kr. 3.000,-

Logo på dør
til omklædningsrum
pr. år kr. 4.000,-

Se evt. mere under ”Byg din egen partner pakke”
Alle aftaler er 2 årige og excl. produktions omkostninger



Sponsor
på spilletøj

Ungdomshold:

11 mands
14 stk trøjer (front)
pr. år kr. 3.950,-

14 stk trøjer på ryg (over/under nr.)
pr. år kr. 2.950,-

14 stk buks på der ene ben
pr. år kr. 2.450,-

8 mands
11 stk trøjer (front)
pr. år kr. 3.250,-

11 stk trøjer (ryg)
pr. år kr. 2.450,-

11 stk buks på der ene ben
pr. år kr. 1.950,-

5 Mands
8 stk trøjer (front)
pr. år kr. 2.950,-

8 stk trøjer (ryg)
pr. år kr. 1.950,-

8 stk buks på der ene ben
pr. år kr. 1.450,-

Logo på Seniorhold:
(gælder ikke 1. hold)

11 mands 
14. stk. trøjer (front)
pr. år kr. 3.950,-

14. stk. trøjer ryg (over/under nr.)
pr. år kr. 2.950,-

14. stk. buks på der ene ben
pr. år kr. 2.450,-

 Alle aftaler er 2 årige
 Aftalen er for 1 farvet tryk.
 Der er mulighed for flere farvet tryk
 hvis dette ønskes.

Aalborg Chang har i 2020 lavet én lang-
varig tøj aftale med Puma / Sport24. 
En stærk aftale hvor et ungdommeligt 
populært mærke i samarbejde med en 
fremsynet klub vil understøtte et klar 
klub-/foreningsprofil.
Samarbejdet med Puma sker i tæt 
alliance med Sport24 i Bredgade. 
Klubbens faste leverandør alle tøj og 
sportsrekvisitter.



• Navnesponsor for opvisningsbanen

• Navnesponsor for kunstbanen

• Måltavle opvisningsbanen

• Klubdragt til klubofficials

• Klubdragt til medlemmer

• Bande/Banner reklame

• X antal værdikuponer til 1 x pølse
 m. brød og øl eller vand

• X antal adgangskort til de årlige
 sponsor- / VIP arrangementer
 (afholdes min. 2 gange årligt)

• Eksponering på 1. hold herrer
 seniors spillertrøje, både hjemme
 og udebane sæt

• Køb et omklædningsrum

• Køb et Chang arrangement
 f.eks. sæsonåbning, Zebracup
 eller fodbolskole

• X antal kampsponsor

• Eksponering i 1. hold
 herre kampprogram

• Mulighed for ”reklame”
 på Changs facebook side

• Logo + link til hjemmeside

• Tennismedlemskab

Byg selv sponsorpakke



Kontakt:
sponsor@aalborgchang.dk

Aalborg Chang
Provstejorden 13

9000 Aalborg

T. 98 18 49 90

www.aalborgchang.dk

Aalborg Chang


