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Sponsor for Kalundborg Svømmeklub sæson 2022-2023 

Som sponsor i Kalundborg Svømmeklub vil du være med til at støtte op om den lokale 
svømmesport, og dit firmanavn vil blive sat i forbindelse med en sund og social sportsgren, hvor 
målrettede børn og unge mennesker skaber rammen om en god og velfungerende klub med 
masser af inkluderende fællesskaber. 

Vi tilbyder fire forskellige sponsorater i forskellige prisklasser alt efter, hvordan du ønsker, at vi 
skal promovere dit firma som tak for støtten (aftalen kører fra september-juli - 1 år ad gangen). 
Hvad du får ud af dit sponsorat, kan du i ro og mag læse på side 2, og overveje, hvad der 
passer dig og dit firma bedst. 

Synes du, at det lyder spændende, og er du interesseret i et sponsorat, kan du kontakte 
klubbens sponsorudvalg. Ellers tillader vi os, at kontakte dig efterfølgende. 

Sponsorudvalget består af: 
Gitte Korsgaard Fenger, gitte@korsgaardfenger.dk, tlf. 5180 8085 
Kim Poulin Hansen, poulinhansen@gmail.com, tlf. 3448 3120 

Du er også meget velkommen til at skrive under på aftalen med det samme, og sende til din 
kontakt i sponsorudvalget, hvorefter klubbens kasserer fremsender en opkrævning på det 
aftalte beløb. 

Ja tak, vi støtter gerne Kalundborg Svømmeklub med følgende sponsorat: 

Platin 15.000 kr. pr. år 

Guld 8.000 kr. pr. år 

Sølv 5.000 kr. pr. år 

Bronze 3.000 kr. pr. år 

Ovenstående aftale er indgået mellem Kalundborg Svømmeklub og: 

Firmanavn: 

Att.:  

Adresse: 

Postnr. og By: 

Mail til fremsendelse af faktura: 

Dato for aftale: 

Sponsor Kalundborg Svømmeklub 
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Sponsoratet inkluderer 

Platin: 

• Topsponsor til Kalundborg Swim Cup, hvor der hvert år er ca. 300 deltagende fra 8 - 10 sjællandske klubber,
samt diverse tryk på diverse materiale til selve stævnet.

• Logo på t- shirts i det faste sortiment af det daglige træningstøj, som kan bestilles individuelt af svømmere og
forældre.

• Logo på klubtrøjen til årets træningslejre i Danmark og udlandet.
• Dit firma er med på sponsorplakaten (med et af de største logoer), som hænger fast i hallen, hvor svømningen

udøves. Kalundborg Hallen er en hal med daglig gennemgang af flere hundrede mennesker fra nær og fjern.
• Dit firmalogo er med på roll-up i hele landet ved ALLE stævner– og én gang årligt i udlandet.
• Logo på hjemmesiden samt branding (evt. inkl. tagging) på SoMe - Facebook og Instagram.
• Reklamespeak ved Kalundborg Svømmeklubs egne stævner.

Guld: 

• Logo på klubtrøjen til årets træningslejre i Danmark og i udlandet.
• Dit firma er med på sponsorplakaten (med et af de næst største logoer), som hænger fast i hallen, hvor

svømningen udøves. Kalundborg Hallen er en hal med daglig gennemgang af flere hundrede mennesker fra
nær og fjern.

• Dit firmalogo er med på roll-up i hele landet ved ALLE stævner– og én gang årligt i udlandet.
• Logo på hjemmesiden, samt branding på SoMe - Facebook og Instagram.
• Reklamespeak ved Kalundborg Svømmeklubs egne stævner.

Sølv: 

• Logo på shorts i det faste sortiment af det daglige træningstøj, som kan bestilles individuelt af svømmere og
forældre.

• Dit firma er med på sponsorplakaten (med et af de tredje største logoer), som hænger fast i hallen, hvor
svømningen udøves. Kalundborg Hallen er en hal med daglig gennemgang af flere hundrede mennesker fra
nær og fjern.

• Dit firmalogo er med på roll-up i hele landet ved ALLE stævner– og én gang årligt i udlandet.
• Logo på hjemmesiden, samt branding på SoMe - Facebook og Instagram.
• Reklamespeak ved Kalundborg Svømmeklubs egne stævner.

Bronze: 

• Dit firma er med på sponsorplakaten, som hænger fast i hallen, hvor svømningen udøves. Kalundborg Hallen er
en hal med daglig gennemgang af flere hundrede mennesker fra nær og fjern.

• Dit firmalogo er med på roll-up i hele landet ved ALLE stævner – og én gang årligt i udlandet.
• Logo på hjemmesiden, samt branding på SoMe - Facebook og Instagram.
• Reklamespeak ved Kalundborg Svømmeklubs egne stævner.


