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ATTITUDE

STOLTHED VILJE

Ballerup-Skovlunde Fodbold



 Vi vil udvikle talenter 

 Vi vil konstant være i top 5 i Danmark

 Vi drømmer om Champions League

Vision

Målsætning
Vi skal være en klub for alle!

Vores Målsætning er konstant at udvikle talenter som kan gøre sig

gældende på højeste niveau i Danmark på ungdoms og senior

niveau.

Vi vil indenfor de kommende 2 år indføre kontraktfodbold for at

holde på de talenter vi udvikler. 

Vi vil senest kvalificerere os til Champions league i 2021.



   
Præsentation af virksomheden på klubbens hjemmeside

Præsentation af virksomheden på klubbens officielle
facebooksider(“BSF”,      “BSF 3F Liga” og “Pigefodbold i BSF”)

Firmalogo i Klubhus

Firmalogo på hjemmeside

Firmalogo på BSF App

Mulighed for omtale på hjemmeside 2 x årligt

4 fribilletter til  hjemmekampe i kvindernes superliga

                                                                                                   Pris: 5.000 kr. 

Mediesponsorat



Firmalogo på Bryst/mave af spiller i kvindernes superliga
for sæsonen 2016                                                                  
inklusiv mediepakken og 6 fribilletter til alle hjemmekampe
i kvindernes superliga.                                                    15.000,- kr.

Firmalogo på shorts i 2016                                                
inklusiv 2 fribilletter til hjemmekampe                      4.000,- kr
                                                                                                        
Firmalogo på ryggen under spillerens nummer i 2016.
Inklusiv to fribilletter til hjemmekampe                    5.000,- kr.  
                                                                  
                                                                                                        
Firmalogo på ærme i 2016                       
Inklusiv 2 fribilletter til hjemmekampe                      2.500,- kr. 

Firmalogo på ryggen af  cheftræner, assistent træner,
holdleder og fysioterapeut:                                                
Inklusiv 2 fribilletter til hjemmekampe                     10.000,- kr. 

Firmalogo på træningstøj:                                                
Inklusiv 2 fribilletter til alle hjemmekampe            20.000,- kr. 

Tøj sponsorat
Kvindernes Superliga



Bandereklame på stadion 3 meter                             5.000,- kr. 
Bandereklame på stadion 3 meter 2 årig aftale   8.000,- kr.

Bandereklame på stadion 5 meter                              7.000,- kr. 
Bandereklame på stadion 5 meter 2 årig aftale   11.000,- kr.

Bande sponsorat

Klub 100

Firmanavn synligt på klub 100 væg i klubhus
Firmanavn på klub 100 plakat på stadion
                                                                                                       1000,- kr.



1/4 side annonce  1000,- kr. pr. udgivelse
1/2 side annonce 1.500,- kr. pr. udgivelse
1/1 side annonce 2.000,- kr. pr. udgivelse

Et magasin der fortæller om kvindefodbolden i BSF,
visionen og drømmen. der er billeder, præsentation af
holdene og interviews.
udkommer i 2.000 eksemplarer 2 x årligt.  13. marts 2016 og
15. august 2016.

BSF Kvinde magasin

Foredrag
En spiller fra kvindeholdet kommer og fortæller om det at
være elitespiller i kvindefodbold og om hvad det kræver at
præstere på højeste niveau                                             5.000,- kr. 

Træneren for holdet i kvindernes superliga kommer og
fortæller, hvad det kræver for at få holdet til at præstere
igennem motivation og hårdt arbejde                        5.000,- kr.

- Træneren og en spiller kommer og fortæller om troen på
succes og vejen der til, en sammensmeltning af de to
ovenstående                                                                            7.500,- kr.



Firmalogo på mave/bryst samtlige trøjer  
inklusiv mediepakke                                                         20.000,- kr.

Firmalogo på ryg over samtlige trøjer                      10.000,- kr. 

Firmalogo på shorts på samtlige shorts                   10.000,- kr. 

firmalogo på ærme på samtlige trøjer                         5.000,- kr.

U17 Liga

priser er ex. moms og produktionsomkostninger



Firmalogo på bryst 5 mands hold                                   5.000,- kr.
                                                                                     

Firmalogo på bryst 8 mands hold                                   7.000,-
kr. 

Firmalogo på bryst 11 mands hold                                          
10.000,- kr.
                                                      
Firmalogo på shorts 5 mands hold                                 2.500,- kr.

Firmalogo på shorts 8 mands hold                                 3.500,- kr

Firmalogo på shorts 11 mands hold                           5.000 kr,- kr

Pigehold

priser er ex. moms og produktionsomkostninger



Kontakt: 
Kommerciel leder: Lars Møller
mail: lm@bsfodbold.dk mobil: 22 99 99 19


