
Humlebæk Boldklub
Nederste Torpenvej 6
3050 Humlebæk
Telefon: 3022 7172
Mail: Humlebold@sport.dk
CVR 19551598
Nordea 1329-1835 624 121

SPONSOR 
AFTALE
Humlebæk Boldklub

"VENSKAB 
FOR LIVET”
I Humlebæk Boldklub er der plads til alle, både de legesyge
og de dybt engagerede. Vores vision er at være den mest
attraktive klub i vores lokalområde. Vi vil være magneten, der
samler alle fodboldelskere og ved hjælp af kreativitet, 
nytænkning og stærke sociale relationer, håber vi på at skabe 
venskaber for livet.



Der tilkommer udgift til etablering af skilte materiale + opsætning i alle skiltesponsorater.

KAMPTØJ / (incl. logo på tøj og sponsor tavle)
5 mands ungdom 9 komplette spiller sæt inkl. tryk Kr. 4.800,-

8 mands ungdom 11 komplette spiller sæt inkl. tryk Kr. 5.600,-

8 mands senior 11 komplette spiller sæt inkl. tryk Kr. 6.400,-

11 mands ungdom 15 komplette spiller sæt inkl. tryk  Kr. 8.000,-

11 mands senior 15 komplette spiller sæt inkl. tryk Kr. 8.500,-

HB Senior 1 hold Total sponsor På forespørgsel !

Betingelser: Inkluderet er 1 farve, tillæg pr. ekstra farve er Kr. 900,-. Sponsor leverer fil i EPS eller PDF Format.

TRÆNINGSDRAGT-/PARADEDRAGT / (incl. logo på tøj og sponsor tavle) 
5 mands ungdom 9 komplette dragter inkl. tryk Kr. 4.725,-

8 mands ungdom 11 komplette dragter inkl. tryk Kr. 5.775,-

8 mands ungdom 13 komplette dragter inkl. tryk Kr. 6.825,-

11 mands ungdom 15 komplette dragter inkl. tryk Kr. 8.400,-

8 mands senior 11 komplette dragter inkl. tryk Kr. 5.775,-

11 mands senior 15 komplette dragter inkl. tryk Kr. 8.875,-

Betingelser: Inkluderet er 1 farve, tillæg pr. ekstra farve er Kr. 900,-. Sponsor leverer fil i EPS eller PDF Format.

ØVRIGE / (kontakt sponsorudvalg for flere muligheder)
Tøjpakke til trænere og frivillige 55 komplette pakker (t-shirt, shorts, træningsdragt) inkl. tryk Kr. 50.000,-

STADION / 3 års aftale
Bandereklame 75 cm x 200 cm Kr. 2.500 pr. år

Bandereklame 75 cm x 400 cm Kr. 4.000 pr. år

Humlebæk Stadion Sponsor. (Skilt over indgang til Stadion) Kr. 10.000 pr. år

Humlebæk Stadion Total Sponsor. (Skilt over indgang til Stadion, flag og reklamer på udskiftningsboks, og øvrige stadion) Kr. 15.000, pr. år

KUNSTANLÆG / 3 års aftale

Hegn skilt reklame 75 cm x 200 cm Kr. 1.800 pr. år

Hegn skilt reklame 75 cm x 400 cm Kr. 3.000 pr. år

Skilt over indgang – Sponsor Kr. 7.500 pr. år

Virksomhed:

Adresse:

Kontaktperson: Telefon:

CVR Nr.: Mail:

Der indgås aftale om sponsorering af årgang:  hold: 

Aftalen indebærer levering af fodbold tøj til holdet i det design, som er vedtaget af klubben og iht. aftale med leverandør.

KLUB PARTNER / Minimum 2 års aftale 
HB MASTER PARTNER  
På forespørgsel

HB GULD PARTNER  
Kr. 30.000,- pr. år

HB SØLV PARTNER  
Kr. 20.000,- pr. år

• Sponsor for X-antal ungdomshold pr. år

• Sponsor for senior 1 hold

• Flag i flagstang

• Reklamer på stadion

• Stadion bande skilt 

• Kunstgræsbane hegn skilt 

• Sponsor logo synlig på  
sponsor tavle i HB Klubhus.

• Sponsor logo synlig på  
HB info skærme

• Sponsor logo & firmapræsentation 
på www.humlebold.dk

• Sponsor for to ungdomshold  
pr. år

• Stadion bande skilt 

• Kunstgræsbane hegn skilt 

• Sponsor logo synlig på  
sponsor tavle i HB Klubhus.

• Sponsor Logo synlig på  
HB info skærme 

• Sponsor logo & firmapræsentation 
på www.humlebold.dk

• Sponsor for et ungdomshold  
pr. år

• Kunstgræsbane hegn skilt

• Sponsor logo synlig på  
sponsor tavle i HB Klubhus.

• Sponsor logo synlig på  
HB info skærme 

• Sponsor logo & firmapræsentation 
på www.humlebold.dk

Det samlede sponsorbeløb på kr.  betales  

Indsættes på Nordea Bank reg. nr. 1329 - 6444 298 160t. Sponsorater aktiveres først efter, at betaling er modtaget!

Dato & underskrift: 

 
Humlebæk Boldklub  Sponsor

Sølv
Guld

Master

Excl. Moms

Excl. Moms

Excl. Moms

Excl. Moms

Excl. Moms

Alle priser er excl. moms


