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AGENDA
Dette lille skriv er udfærdiget for at tydeliggøre rammerne for kontakt til sponsorer, specielt i forbindelse med de nye årgangs sponsorater.
• Sponsor retnings linier
• Årgangs sponsorat

• Introduktion
• Proces
• Kontakt

• Bestilling af tøj
• Proces
• Kontakt
• Priser



SPONSOR RETNINGSLINIER
• Ingen sponsorer kontaktes uden at sponsorudvalget er informeret og har godkendt det. 

• Firma sponsorer ”fredes” og kontaktes kun af sponsor udvalget - med mindre der i forbindelse med årgangs sponsorat er en privat vinkel ind i firmaet 
• Der kan kun tegnes FIRMA, ÅRGANGS ELLER EVENT SPONSORATER
• Alle sponsor aftaler skal godkendes af sponsorudvalget og der skal indgås en skriftlig aftale på en af sponsorudvalgets kontrakt skabeloner
• Al fakturering sker via SIF’s bogholderi
• Alle sponsor indtægter indsættes på enten SIF konti eller årgangskonti i SIF pengeinstitut
• DISSE REGLER ER TIL FOR AT SIKRE AT VORES SPONSORER OPLEVER SIF SOM EN SERIØS SAMARBEJDSPARTNER.
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SIF ÅRGANGS SPONSOR
SIF ÅRGANGS SPONSOR PAKKER

Årgangssponsorer har en direkte relation til en specifik årgang, og er med til at skabe de bedste rammer for denne årgang. 
Omkostningerne til spiller tøj og trænings rekvisitter er som udgangspunkt altid dækket af SIF. Men et årgangssponsorat er med til at skabe lidt mere råderum for en specifik årgang, og dækker: Kamp spillertøj, træningsdragter, trænings rekvisitter (kegler, overtrækstrøjer, bolde etc), tilskud til ture og turneringer samt tilskud til arrangementer for årgangen. 
Vi vil gerne prioritere brugen af sponsoratet så det først sikres, at der er spiller tøj til årgangenes hold, dernæst at de nødvendige trænings rekvisitter er på plads og herefter alle andre ting. 
Sponsoratet indsættes på årgangens konto i SIF’s bank

3.000 4.000 5.000
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ÅRGANGS SPONSORAT PROCES
• Ønsker man at samle årgangs sponsorater ind, meddeles dette til Jens Munk (jens.munk@siffodbold.dk) og får tilsendt årgangs sponsor kontrakt skabeloner• Sponsorer som ikke er på liste på hjemmesiden kan kontaktes (er under etablering)
• Årgangs sponsor kontrakt skabeloner er underskrives (kan hentes på hjemmesiden) og sendes sammen med sponsor logoer (.png.fil) til Jens Munk• Hvis der er tale om flere for at få dækket en aktivitet eller tøj med tryk, sendes disse samlet til ovenforstående
• Hvis der skal tryk på tøj eller rekvisitter, se venligst tryk proces senere
• Sponsor faktureres i henhold til aftale via SIF
• I tillæg til ovenstående kan man naturligvis også indkøbe til årgange via forældre betaling – penge sættes ind på årgangs konto i SIF penge institut.
• Vi tilstræber at tøj udskiftes hvert 3. år
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TRYK PÅ TØJ PROCES
• Tryk på tøj sker via Intersport i Hobro. 

• Så vidt muligt skal al tryk for en årgang etableres på én gang. Altså man samler alle sponsorer sammen.
• Bella Italia og Intersport Hobro trykkes på al tøj (nakke)

• Send logo filer til jens.munk@siffodbold.dk samt hvad der skal trykkes og hvilken årgang det drejer sig om
• Send liste med antal pr størrelse til Jens – vi arbejder på at tøj i forskellige størrelser ligger i klubhus så det kan prøves. 
• Intersport trykker tøj – forventet tid er 21 dage
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TRYK OMKOSTNINGER INKL. MOMS
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TRYK
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SIF SPONSOR UDVALG

Sponsor udvalg 

Firma sponsor Årgangs sponsor Event sponsor SIF’svenner

økonomi

• 10 medlemmer med stor erhvervserfaring som er klar til at tage hånd om dig som sponsor 
• Ansvarlige for hvert enkelt sponsor områder
• Vi arbejder efter principperne: 

• Seriøs samarbejdspartner for vores sponsorer 
• Tydelig i forhold til hvad sponsoratet dækker
• Synlig i forhold til hvad sponsoratet går til
• Ensartethed i indhold og pris indenfor vores sponsorat grupper
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SPONSOR UDVALG
• Anders Frost

• Anders.frost@siffodbold.dk (51512271)
• Kim Buus

• Kbu.codan.dk (30377655)
• René Qvist

• reneqvist74@gmail.com ( 60149288)
• Michael Sand

• sandmichael@hotmail.com
• Kaspar Rynkeby

• Kaspar.Rynkeby.Hansen@nordea.dk (55 47 47 68 )

3037 7655
3037 7655
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SIF FORBOLD AFDELINGER
SIF fodbold

Senior

Dame
Jyllandsserie
Serie 1

Herre
Jyllandsserie
Serie 3

Ungdom

Piger

U7

U8

U9

U10

U11

U12/U13

U14/U15

U17

U19

Drenge

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

U15

U16

U17

U19
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SIF’S NYE SPONSOR LINIER
SIF’s 3 Nye SPONSOR PAKKER

Firma Sponsor
• Individuelt Platins sponsorat samt Guld, sølv og bronze sponsorater målrettet lokale virksomheder
• Seriøst setup

• Skriftlig aftale og fakturering
• Klarhed over sponsorat indhold
• Klarhed over hvad sponsoratet går til
• Lighed for alle i forhold til pris
• Opfølgning og dialog

• Synlighed hos os og jer
• Merværdi fra os til jer
• Fællesskab for jer

Årgangs Sponsor
• Årgangs sponsorering målrettet forældres firmarelationer
• Skal sikre optimale træningsvilkår for vores årgange. 
• Spiller tøj, bolde, kegler, overtrækstrøjer, ture …
• Skal være med til at sikre den sociale dimension, så alle føler sig lige i årgangen

• Relations sponsorat med en social dimension

Event Sponsor
• Enkelt event sponsorater målrettet fonde (og lokale firmaer)
• Formålet er 

• at tiltrække og fastholde flere i idræt lokalt
• At forbedre det lokale sammenhold

• Eksempler
• Pige elite træning via vores kunstgræsbane
• Jernbanegade Futsalturnering i forlængelse af open night
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SIF FIRMA SPONSOR PAKKER
SIF SPONSOR PAKKER

Guld
• Tøjsponsor
• Bande reklame
• Direkte markedsføring
• Indirekte markedsføring
• Profil interview
• SIF profilering hos sponsor
• Guld profilering i klubhus
• Firma information i klubhus
• SIF erhvervsklub
• SIF aktivitetskalender
• Gavekorts ordning

Sølv
• Tøjsponsor
• Bande reklame
• Indirekte markedsføring
• Sølv profilering i klubhus
• Profil interview
• Firma information i klubhus
• SIF profilering hos sponsor
• SIF erhvervsklub

Bronze
• Enten Tøj eller Bande
• Indirekte markedsføring
• Bronze profilering i klubhus
• Firma information i klubhus
• SIF profilering hos sponsor
• SIF erhvervsklub

20.000 10.000 5.000

Platin sponsorSom guld, men individuelt forhandlet pris og vilkår
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SIF FIRMA SPONSOR MÅLSÆTNING
SIF SPONSOR PAKKER

Guld

6 sponsorer

Sølv

6 sponsorer

Bronze

>12 Sponsorer

20.000 10.000 5.000

Platin sponsor2-3 sponsorer
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FIRMA SPONSOR VÆRDIER
• Synlighed

• Klassisk synlighed på bander og tøj
• Sponsor side på www.siffodbold.dk
• Sponsortavle i klubhuset, med mulighed for annoncering
• Et sponsor diplom til ophængning i virksomheden 
• Sponsor aktivitets kalender

• Merværdi
• Direkte adgang til SIF medlems kartotek - annoncering
• Gavekorts ordning
• SIF aktivitets assistance
• Lokale aktiviteter som giver sponsorerne mulighed for at profilere sig i SIF

• fællesskab
• SIF erhvervsklub og sponsor ”lounge” (hvis firmaerne ønsker det)
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FIRMA SPONSOR PAKKER: ELEMENTER
• Tøjsponsor

• Sponsorering af én 1. holds trøje eller ét ungdoms hold-sæt (tilkøb mulig)
• Tryk omkostninger
• Diplom inkl. billede til firma

• Bandereklame
• Ét styk bande reklame (tilkøb mulig)
• Etablerings omkostninger

• Direkte markedsføring
• Email markedsføring mod vores medlemskartotek 

• Indirekte markedsføring
• SIF Hjemmeside profilering og link til sponsors hjemmeside

• Profil interview med Jørn på hjemmeside

• Sponsor aktiviteter
• Guld sponsorer tilbydes 2 aktiviteter pr år hvor SIF medlemmer deltager hos sponsor 

• Guld/Sølv/Bronze profilering i klubhus
• Placeres på henholdsvis guld, sølv og bronze beach flag udenfor klubhus. –skiftes én gang halvårligt

• Firma information i klubhus
• Firma information i klubhusets sponsor område

• Erhvervsklub
• SIF erhvervsklub med minimum 1 arrangement pr. kvartal



HOVED SPONSOR DIPLOM

SIF takker mange gange for det bidrag Bella Italia yder som en af vores hovedsponsorer frem til 2021




