Amager Bordtennisklub er en klub i rivende udvikling - og vi har en af Danmarks største
ungdomsafdelinger. Vi har hold i alle de bedste ungdomsrækker, og for seniorer har vi hold i den bedste
række for herrer og næstbedste række for damer. Vores mål er, at have hold i alle landets bedste rækker.
Sponsorater er en vigtig brik for, at vi kan fortsætte vores gode udvikling og give vores spillere den
optimale træning, tiltrække de bedste trænere til klubben samt styrke vores sociale aktiviteter og fælles
klubture.
I Amager Bordtennisklub kan man som sponsor nå ud til købestærke forældre og bedsteforældre til over
100 ungdomsspillere og til mere end 80 seniorspillere. Vi afholder holdkampe, turneringer og stævner i
hallen ca. 25 weekender om året, og vi deltager talrigt i stævner over hele landet. Der er således stor
eksponering både i hallen og til landsdækkende stævner, ligesom vi i høj grad bruger de sociale medier til
at eksponere klubben og vores sponsorer.
Et sponsorat hos Amager Bordtennisklub åbner for mange muligheder for at profilere din virksomhed, og
kan sammensættes og kombineres efter din virksomheds strategi for markedsføring og imageprofillering.

”Mit sponsorat med Amager Bordtennisklub gav mig som nystartet lokal
erhvervsdrivende mulighed for at blive eksponeret lokalt. Det første år har dette givet
mig ca. 20% kundevækst, og disse kunder har ligeledes anbefalet mig til deres
omgangskreds”
/ Riber haver
Her følger fire eksempler på mulige sponsorater:
Hovedsponsor - 20.000 kr. pr. sæson
Få opkaldt det årlige stævne efter dit firmanavn. Der er reklame for stævnet på bordtennisportalen.dk
over hele sæsonen. Alle bordtennisspillere i landet er brugere af portalen, så der er en stor
reklameværdi heri. Du vil desuden blive nævnt som hovedsponsor i stævneprogrammet og til selve
stævnet. Vi giver mulighed for bod/stand til stævnet.
Plakat på 100 x 150 cm i bordtennishallen med firmalogo
Logo på sociale medier (Facebook, Instagram og hjemmeside)
Du har også mulighed for at levere præmier med dit firmalogo til stævnet.

Erhvervssponsor - 8.000 kr. pr. sæson (2 sæsoner for 14.000 kr.)
Plakat på 100 x 150 cm i bordtennishallen med firmalogo
Logo på sociale medier (Facebook, Instagram og hjemmeside)
Klubsponsor - 3.000 kr. pr. sæson (2 sæsoner for 5.000 kr.)
Logo på sociale medier (Facebook, Instagram og hjemmeside).
Tøjsponsor
Tryk på klubtrøjer. Der tilbydes tryk på ærmer og forside/bagside af klubtrøjen. Der kan være flere
sponsorer på både for- og bagside af klubtrøjen.
Priseksempel logo på ærme i to farver: 50 / 100 trøjer (10.000 / 18.000 kr.)
Priseksempel på logo på for- eller bagside i to farver: 50 / 100 trøjer (16.000 / 30.000 kr.)
Derudover logo på sociale medier (Facebook, Instagram og hjemmeside).

For alle sponsorater gælder det, at du selv leverer printfil til plakat og/eller logo til trøjer og sociale medier.

Yderligere info om sponsorater kan ses på klubbens hjemmeside: amagerbtk.dk/sponsor

Kontakt sponsorudvalget i Amager Btk for mere info:
Janni Berthelsen: janni@amagerbtk.dk
Annette G. Petersen: annettemarkussen@hotmail.com
Karsten Lund: kalu_dk@hotmail.com

