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Herre 1. hold
Et hovedsponsorat af Varde Håndboldklubs højest rangerende hold giver din virksomhed 
mulighed for at blive set på bedst mulig måde. Når holdet spiller på hjemmebane, er der 
stor tilskuerinteresse, og holdet er meget omtalt i lokalområdet.

Denne aftale tilpasses din virksomheds ønsker og behov, aftalen er bindende for mini-
mum to år.

DIN VIRKSOMHED BLIVER PROMOVERET PÅ FØLGENDE MÅDE:

• Logo på kamptøj, placering på front.
• Kæmpe logobanner til ophæng i målnettet 3 x 1 meter.
• Stort netværk med andre virksomheder, som også sponserer Varde HK

Kr. 15.000,-
Prisen er ekskl. trykomkostninger på kamptøj samt  
produktionsomkostninger til bannerfremstilling.  
Aftalen er bindende i minimum to år.

Dame senior
Det højeste rangerende dame senior hold i Varde Håndboldklub er en god promoverings-
mulighed for din virksomhed. Holdet spiller mange af kampene i lokalområdet omkring 
Varde og kommer derved ud til mange potentielle kunder, i eller lige uden for lokalområdet.

DIN VIRKSOMHED BLIVER PROMOVERET PÅ FØLGENDE MÅDE:

• Logo på kamptøj, placering på front.
• Stort banner til ophæng i målnettet.
• Netværk med andre virksomheder, som også er sponsor i Varde HK

Kr. 15.000,-
Prisen er ekskl. trykomkostninger på kamptøj samt  
produktionsomkostninger til bannerfremstilling
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HOVEDSPONSORATER 

PARTNERSPONSORAT 

Guldpartner
• Logo på kamptøj, placering på ryg.
• Stort netværk med andre virksomheder, som 

også sponserer Varde HK

Kr. 10.000,-

Sølvpartner
• Logo på shorts 

 

Kr. 7.000,-
Alle priser er ekskl. trykomkostninger.



UNGDOMSSPONSORATER 
 
Fastholdelse af ungdomsspillerne er en stor og vigtig opgave i 
idrætsklubberne. Ungdomsafdelingen i Varde Håndboldklub ar-
bejder med både bredde og elite. Vi kommer ud i hele Vestjylland 
med dejligt humør og godt håndboldspil, så et sponsorat her af vil 
give din virksomhed den optimale promovering i lokalområdet.

U14 drenge/piger
• Logo bag på spilletøj

Kr. 5.000,-
U16 drenge/piger
• Logo bag på spilletøj

Kr. 5.000,-
U18 drenge/piger
• Logo bag på spilletøj

Kr. 5.000,-

ØVRIGE SPONSORATER 

Logoer på 1. holds 
herrespilletøj
• Valgfri pladser efter 

først-til-mølle-princippet

Kr. 5.000,-

Bannerreklame 
• Bannerreklame i målnet

Kr. 5.000,-

Alle priser er ekskl. trykomkostninger.



HÅNDBOLD
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Formand 
Carsten Kindt
formand@vardehk.dk
mobil 22 93 55 50

VÆR MED TIL AT STØTTE LOKALSPORTEN 
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SPONSORAT PR ÅR. BELØB I ALT

Herre 1. hold Kr. 15.000,-

Dame 1. hold Kr. 15.000,-

Guldpartner Kr. 10.000,-

Sølvpartner Kr.  7.000,-

U14 drenge/piger Kr.  5.000,-

U16 drenge/piger Kr.  5.000,-

U18 drenge/piger Kr.  5.000,-

Logoer på 1. holds herrespilletøj Kr.  5.000,-

Bannerreklame i målnet Kr.  5.000,-

Faste skilte i hallen, priser fra Kr.  2.500,-

Trykomkostninger

Samlet sponsoraftale

Denne sponsoraftale er gældende fra den     og løber i følgende periode:

1 år 2 år 3 år Indtil aftalen opsiges med 1 års varsel

Dato:

Virksomhed / navn:

Underskrift Varde HK: Underskrift sponsor:
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