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Indholdsfortegnelse

Æ

Kære AIF-sponsor!
Aulum IF byder endnu engang VELKOMMEN til en ny og spændende sæson 2022.
Vi vil meget gerne takke dig/ Jer for den uvurderlige støtte i 2021. Sæson 2021 har jo desværre som sæson 2020 været præget at Covid-19,
specielt i foråret 2021 og en masse ”Spilleregler” som vi alle har skullet navigere i og det har selvfølgelig også haft betydning for fodbolden i
Aulum. Aulum IF har igen måttet aflyse eller udsætte flere arrangementer, som plejer at bidrage til store oplevelser for vores mange
medlemmer. For at nævne nogle af dem, er det Kibæk Cup - Byfesten –Træningslejre - Cykelrally.
Derfor skal Du også vide, at Aulum IF er meget taknemlige for Din og Din virksomheds altid store opbakning, det er virkelig værdsat…. STOR
TAK til vores ca. 100 trofaste og loyale sponsorer!
Sportsligt imødeses 2022 med stor spænding.
Seniorafdelingen udgøres af 3 seniorhold. Efter en sæson 2021, med 2 oprykninger for vores 1. hold i seniorrækken – først fra S3 til S2 med
max. point i foråret og dernæst i efteråret oprykning til S1 med et enkelt nederlag. Vi glæder os til igen at prøve kræfter med S1 efter nogle
års fravær og vi tror på vi kan bide os fast med et stærkt trænerteam og en ung, men forholdsvis rutineret trup, der stadig har masser af
udviklingspotentiale ☺.
Aulum IF er en fodboldklub som har og skal have plads til Alle. Det betyder så også, at vi har rigtig mange ungdomshold i både Pige- og
Drenge rækkerne. Det er en fornøjelse, at se denne trivsel hos de unge mennesker i klubben, og igen skylder vi Alle vores frivillige
trænere/holdledere plus jer sponsorer en stor Tak…. Uden jeres støtte ville vores godt 300 ungdoms-spillere ikke have de gode forhold, som
findes i Aulum IF i dag. Ungdoms-afdelingen blomstrer således og har p.t. ikke mistet spillere i Corona 2021 sæsonen, samtidig er vi
lykkedes med at rekruttere de nødvendige antal trænere og ledere til ungdom.
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Forord

Æ

Vi har igen i år udformet et sponsoroplæg, som vil være udgangspunkt for en drøftelse af, hvordan vi bedst muligt sammensætter
sponsoraftalen, så den står mål med dig og din virksomheds ønsker og forventninger. Vi ønsker, at tilbyde en sponsoraftale til gensidig gavn
og glæde, og håber de følgende sider kan inspirere hertil.
I lighed med tidligere år vil en repræsentant fra sponsorudvalget kontakte vores sponsorer med henblik på indgåelse af en sponsoraftale for
sæsonen 2022. Priserne er uændrede i forhold til 2021.
Vi håber, at du/I vil tage godt imod vores repræsentant og vi ser frem til et godt og udbytterigt samarbejde.
Sponsorudvalget udgøres i år af følgende: Per Jensen, Kim Bie Schubert, Dan F. Østergaard, Poul Erik Østergaard, Per Videbæk og Ole
Nicolaisen.

Med sportslig hilsen
Per H. Videbæk
Formand

Ole Nicolaisen
Sponsorudvalg
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Forord
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Aulum Stadion fremstår som et af områdets absolut flotteste stadions.

Med den flotte AUBO TRIBUNE på langsiden og banen, omkranset af ca. 90 velholdte bandereklamer, ja så må rammerne siges at være i
orden.
Samtlige klubbens 11-mandshold afvikler et antal kampe på Aulum Stadion i løbet af sæsonen.
Vær med til fortsat at skabe nogle flotte rammer omkring Aulum Stadion. Til fremstilling og opsætning
af din bande med firmanavn og logo har vi et godt samarbejde med Aulum-firmaet JYDA SIGN ApS.
Efter opsætningen af banden, står AIF for vedligeholdelsen og den alm. kosmetiske rengøring. Ændringer i layout på banden står for
sponsorens egen regning.

Bandereklame:
Kr. 1.200,- det første år, herudover betales fremstilling
Kr. 1.800,- pr. efterfølgende år.

Sponsoratet er 1 årigt.
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Bandereklame
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Klubbens ungdomsafdeling et vigtigt fundament for en velfungerende klub og vi forsøger til stadighed og holde et højt aktivitetsniveau
og udvikle og fastholde grundlaget for klubbens fødekæde.
Det er vores ønske at disse årgange også repræsenterer klubben med pæne AIF-spillesæt. Derfor har vi naturligvis til stadighed brug for
spillertrøjer og derfor også yderligere sponsorer og sponsorater.
På et ungdomshold får du dit firmanavn og logo på brystet på samtlige spillertrøjer.

Spillertøj ungdom pr.år.:
Kr. 3.200,- pr. år for 14 trøjer
Kr. 2.600,- pr. år for 10 trøjer
Kr. 1.600,- pr. år for 14 shorts
Kr. 1.200,- pr. år for 10 shorts

Sponsoratet er 3 årigt.
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Ungdom

Æ

Fodbold ungdommen fra AIF vil efter 2 års fravær pga. corona også i 2022 være talstærkt repræsenteret i Kibæk Cup. Vi satser derfor på, at
kunne gentage succesen fra sidste år. Vi har i år valgt, at alle deltagere skal ekviperes med en trøje. Det forventes, at trøjen vil blive uddelt
til alle spillere i forbindelse med en af 1. holdets hjemmekampe umiddelbart før afholdelse af Kibæk Cup.
Det er således vores målsætning, at omkring 160 spillere og ledere vil pryde gadebilledet til Kibæk Cup iført denne trøjen og under hele
cuppen vil signalere klubånd og fælleskab.
Der bliver udover AIF-logoet plads til 5-6 firmalogoer placeret hhv. på front og bag i en samlet ”buket”.

Kibæktrøje:
Kr. 5.000,- Firmanavn/logo på ca. 160 stk.

Sponsoratet er 1 årigt.
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Ungdom - Kibæktrøje
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Annoncering kampprogram

Benyt muligheden for at få din virksomhed eksponeret for de lokale tilskuere. Til alle førsteholdets hjemmekampe udarbejdes der et
kampprogram med løbende opdatering af resultater, stillinger og holdopstillinger samt diverse informationer fra klubben.
Kampprogrammet trykkes i et oplag på ca. 100 stk. pr. hjemmekamp.
Kampprogrammet er en god eksponering af dit firmanavn og et godt signal til alle omkring fodbolden
- du støtter sporten - de støtter dig.
Ugens kampbold:
Ved annoncering af ”Ugens AIF-kampe” får du dit firmanavn og logo trykt på AIF’s Facebook-side, AIF¨s hjemmeside og i vores
kampprogram en gang både forår og efterår.

Annonce i programmet:
Kr. 2.800,- Firmanavn/logo på hel side
Kr. 2.200,- Firmanavn/logo på halv side af forsiden
Kr. 1.600,- Firmanavn/logo på halv side af bagsiden
Kr. 1.300,- Firmanavn/logo på halv side i programmet
Kr. 900,- Firmanavn/logo på kvart side i programmet
Ugens kampbold:
Kr. 1.000,-

Sponsoratet er 1 årigt.
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Annonce & Kampbold-Sponsor
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Her får du klart den bedste eksponering.

Med den store interesse som vises klubbens førstehold både af lokale tilskuere og ikke mindst de lokale og regionale medier, vil et trøje
eller shorts sponsorat være en god reklame for din virksomhed.
I denne aftale får du tillige nævnt dit firmanavn i kampprogrammet for alle hjemmekampe udfor det nummer i holdopstillingen, som du
sponserer. Desuden nævnes trøjesponsoren af stadionspeakeren under hver hjemmekamp.
Spilletrøjerne anvendes de følgende år til klubbens øvrige seniorhold.

Spillertøj senior:
Kr. 3.200,- Firmanavn/logo på front af trøje
Kr. 3.200,- Firmanavn/logo på ryg af 7 trøjer
Kr. 3.200,- Firmanavn/logo på midt bag af 7 par shorts
Kr. 1.300,- Firmanavn/logo nederst højre ben af 7 par shorts
Kr. 1.300,- Firmanavn/logo nederst venstre ben af 7 par shorts
Kr. 4.300,- Firmanavn/logo på 14 udebanetrøjer

Sponsoratet er 1 årigt.
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Senior spillertøj
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Opvarmningsdress

Her får du firmanavn og logo på alle overdele af opvarmningsdress. Placeringen
kan enten være på den øverste eller nederste del af ryggen - der vil således være to sponsorer der deler ryggen.
Paradepolo
Polo anvendes af alle seniorspillere (min. 35-40 spillere 1. og 2. træningstrup), som skal møde til kamp iført polo’en, hvilket vil giver en
fantastisk profilering af klubben samt dig som sponsor.
Sponsorat kan tegnes for seniorherrer.

Opvarmningsdress pr. år.:
Kr. 3.200,- Firmanavn/logo på ½ ryg el. front af 14 overdele
Kr. 1.300,- Firmanavn/logo på det ene ben af 14 par bukser
Paradepolo pr. år.:
Kr. 4.000,- Firmanavn/logo på ærme eller nakke

Sponsoratet er 3 årigt.
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Opvarmings og klubdress til kampe
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Træner senior:

Jakkerne/sweat/t-shirt benyttes afhængigt vejrliget primært af trænere og holdledere ved både ude- og hjemmekampe.
Du får trykt firmanavn og logo på ryggen eller front af 5 sæt termofrakker/sweat/t-shirt og der vil max. være 2 sponsorer pr. sæt.

Træner ungdom:
Sweat- og t-shirt - benyttes af klubbens 25-30 ungdomstrænere til både træning og kampe.
Nærværende sponsorat er en god måde at vise din opbakning til klubbens ungdomstrænere på.

Trænere Senior pr. år.:
Kr. 3.200,- Firmanavn/logo for 5 sæt med max 2 sponsorer pr.sæt
Trænere Ungdom pr. år.:
Kr. 5.000,- Firmanavn/logo på bryst/front eller ryg

Sponsoratet er 3 årigt.

R
ID

O
T SF R EN
I

NG

Trænere Ungdom/Senior
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AIF’s hjemmeside www.aulumif.dk er populær og har igen haft en god ”sæson” og mange har besøgt og benyttet hjemmesiden til at
informere sig om vore aktiviteter.
Hjemmesiden besøges af en bred vifte af personer både her fra området og fra andre klubber, som alle deler interessen omkring AIF. Vi
forventer at vi også får en høj besøgsfrekvens i den kommende sæson.
Vi håber at rigtig mange af vore sponsorer vil tage imod tilbuddet om, at få firmalogoet eksponeret på hjemmesiden. Det markerer, at
netop dit firma deltager aktivt i det lokale foreningsliv.

Har dit firma sin egen hjemmeside, og hvis du ønsker det, får du oven i købet et link, således at vore besøgende let kan finde over på
din hjemmeside - vi er sikker på fuld valuta for investeringen.

Eksponering hjemmeside:
Kr. 750,- Firmanavn/logo med link til egen hjemmeside

Sponsoratet er 1 årigt.
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Eksponering AIF hjemmeside

Æ

Vær med til at sende vores 12-16 årige på en udlandstur og fodboldrejse, som de aldrig vil glemme. Vi sørger for, at der er fokus på
både det sociale samt fodbolden med deltagelse i en europæisk cup turnering.
Tidligere har vi haft gode erfaringer med at sende vores unge til Holland, men vi holder mulighederne åbne over for andre mulige
rejsedestinationer.

Pakke 1:
Skilt med logo på tavle ved stadion.
Kr. 1.500 pr. år.

Pakke 3:
Skilt med logo på tavle ved stadion.
Nævnes i kampprogram som rejsesponsor.
Logo på ryggen af rejsetrøje.
Kr. 5.000 pr. år.

Pakke 2:
Skilt med logo på tavle ved stadion.
Nævnes i kampprogram som rejsesponsor.
Kr. 2.000 pr. år.

Pakke 4:
Skilt med logo på tavle ved stadion.
Nævnes i kampprogram som rejsesponsor.
Logo på maven af rejsetrøje.
Kr. 8.000 pr. år.

Sponsoratet er minimum 2 årigt.
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Rejsesponsorat AIF ungdom
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Aulum IF tilbyder et eksklusivt sponsorat ved deltagelse i Aulum IF's Erhvervsklub”AIF'en”. Her har vore sponsorer mulighed for at skabe
nye kontakter og mødes til hyggelig samvær med de pt. ca. 40 øvrige medlemmer. Man indbetaler et årligt bidrag, som bl.a. omfatter et
reklameskilt på pylonen ved indgangen til Aulum Stadion.
Herudover får man nogle spændende oplevelser. Bl.a. har vi senest været til fodboldfest i Parken, hvor turen var krydret med en smut
forbi Restaurant Hansens Familie Have på Frederiksberg til en fantastisk hyggelig frokost. Ligeledes har vi været til håndboldfest i Boxen
i Herning med foredrag af Ulrik Wilbæk. Vore sponsorture er normalt udover et sportsligt element – ofte krydret med et
virksomhedsbesøg f.eks. kan nævnes besøg hos slagteri-giganten Danish Crown, Royal Unibrew, TV2, Fristaden Christiania m.fl. og
selvfølgelig med fuld forplejning.
Vort ønske er, at vi kan give vore sponsorer en god oplevelse samt muligheden for at udbygge og
vedligeholde et professionelt netværk sponsorerne imellem.
Ydermere byder vi vore sponsorer på den traditionsrige og hyggelige sponsordag i klubben i forbindelse med én af 1. holdets
hjemmekampe. Oplæg til kampen fra cheftræneren, bold på stadion, og herefter en hyggelig
uformel sammenkomst med spisning om aftenen, er en god fast tradition for vore sponsorer.

Medlem af ”Members of AIF’en”:
Kr. 1.300 pr. år.

Sponsoratet er 1 årigt.
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AIF Erhversklub

Æ

AIF tilbyder forskellige andre former for sponsorater. Herunder kan du vælge én eller flere af vore muligheder.

Beachflag ( opstillet ved indgang til stadion )

Kr. 2.000

Bliv sponsor for vore bolddrenge/piger

Kr. 500

Direkte tilskud til uddannelse af klubbens trænere

Kr.

Direkte tilskud til klubbens ungdomstrænere

Kr.

Sponsering af gavekort – Til brug som præmier ved evt. konkurrencer

Kr.

Cykelrally

Kr.

Køb af målaktier ( Maks beløb vil være 305,- pr. stk. )

Sponsoratet er 1 årigt.
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AIF øvrige sponsorater
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Aulum IF har udskiftet den gamle måltavle efter mange år. Der har været mange sejre på den gamle, så den var slidt til sidst.
Derfor har Aulum IF investeret i en ny moderne LED måltavle, der måler 3x5m. På den vil vores sponsorere at få en unik mulighed for at
øge synligheden i klubben, da den også kan bruges til andet end vise målscore.
Vi kan nu tilbyde et sponsorat på tavlen, hvor I kan få en reklame/ logo kørende i ca. 10 sek. ad gangen både før, under og efter alle
hjemmekampe af klubbens hold. Både ungdom og senior.

Kørende reklame på måltavle:
Kr. 2.500 for ca. 10 sek.

Sponsoratet er 1 årigt.
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” Nyhed” Måltavle
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