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Sponsorkoncepter i KBK:  
 

Hovedsponsor Hvad koster det Hvad får man  
 100.000+ Forhandles individuelt 

 
Klubsponsor Hvad koster det Hvad får man (ved 50.000 kr.) 
 50.000 – 100.000 • Trøjereklamer – senior (1-4 hold) 

• Forside af hjemmesiden 

• Logo på alle mails til klubbens medlemmer 

• Logo på alle klubbens turneringsprogrammer 

• Skilt på endevæg (ca. 2 x 0,8m) 

• Nævnes i udkald i hal ved holdkampsstart 

• Deltagelse i oplæg før hjemmekampe / 1. hold 

• Deltagelse årlig sponsordag for 6 personer (+ børn) 
(2 personer pr 15.000 kr i sponsorat) 

 

KBK-VEN Hvad koster det Hvad får man 

GULD 10.000 • ”Guld”-plade på sponsorvæg 

• Deltagelse i oplæg før hjemmekampe / 1. hold 

• Deltagelse årlig sponsordag for 2 personer (+ børn) 

SØLV 5.000 • ”Sølv”-plade på sponsorvæg 

• Deltagelse i oplæg før hjemmekampe / 1. hold 

BRONZE 2.500 • ”Bronze”-plade på sponsorvæg 

 

HOLDsponsor Hvad koster det Hvad får man 

1. hold 15.000 • Mave el. rygreklame* (betaler selv tryk) 

• Deltagelse i oplæg før hjemmekampe / 1.hold 

• Deltagelse årlig sponsordag for 2 personer (+ børn) 

• Nævnes i udkald i hal ved holdkampsstart 

Et seniorhold  
2.- 4. hold 

7.500 • Mave el. ryg-reklame* (betaler selv tryk) 

• Deltagelse i oplæg før hjemmekampe / 1.hold og eget 
hold 

• Nævnes i udkald i hal ved holdkampsstart 

Alle seniorhold 
1. – 4. hold 

25.000 • Trøje-reklame* (betaler selv tryk) 

• Deltagelse i oplæg før hjemmekampe / 1.hold 

• Deltagelse årlig sponsordag for 4 personer (+ børn) 

• Nævnes i udkald i hal ved holdkampsstart 

Alle BU/VU 
seniorhold 

10-15.000 • Trøje-reklame* (betaler selv tryk) 

• Deltagelse i oplæg før hjemmekampe / 1.hold 

• Deltagelse årlig sponsordag for 2 personer 

Et ungdomshold 5.000 • Mave el. ryg-reklame* (betaler selv tryk) 
 

Alle 
ungdomshold 

25.000 • trøje-reklame* (betaler selv tryk) 

• Deltagelse i oplæg før hjemmekampe / 1.hold 

• Deltagelse årlig sponsordag for 4 personer (+børn) 
 
*fortrin til valg af reklameplads på trøjer/tøj : Hovedsponsor, Klubsponsorer, enkeltholdssponsorer, øvrige sponsorer  
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Logomuligheder: 
Klubtøj sæson 2020/21                                                                 Endevæg i KBK-hallen 
 

 
 

Sponsordag i KBK (afholdes efter planen november 2020): 
 

TID HVAD ANSVARLIG HVEM ALTERNATIV 

13.30 -14.30 Spil med de bedste…  
… spil med klubbens 1. 
holdspillere 

v/ Sportschef  
Peter Gade 
og Seniorcheftræner 
Kristoffer Knudsen 
 

Sponsorer med 
adgang til 
sponsor-dag inkl. 
evt. 
barn/barnebarn 

Forældre/barn hygge 
v/ungdomscheftræner 
Sune Thomsen 

14.30 -15.00 Bad og omklædning 

15.00 -15.45 Smag det bedste… 
…Vinsmagning og let 
anretning 

v/ Cedric Kragh 
EU-formand og 
professionel vingrossist og 
vin-entusiast  
Peter Gade  
 

Voksne (+ 18 år) Pasta og kødsovs i 
ungerummet 

15.45 -16.30 Bliv blandt de bedste… 
… erfaringer fra livet i 
verdenseliten – og 
hvad kan tages med …  
 

Oplæg af – og stil 
spørgsmål til  
Peter Gade  

 Bordfodbold, Bob, 
Bordtennis og hygge 
i ungerummet 

 

Før 1. Holdskampe: 
 

TID * HVAD ANSVARLIG HVEM ALTERNATIV 
14.30 – 15.30 
*Afhængig af 
kampstart 

 

Kaffe og kage 
Kom indenfor i 
cheftrænerens tanker 
og taktik… 
 

Hør om månedens 
vinpakke  
 

v/ Seniorcheftræner 
Kristoffer Knudsen  
og sportschef Peter Gade*  
 

v/EU formand  
Cedric Kragh og vin-
entusiast Peter Gade* 

Sponsorer med 
adgang til oplæg 
før 1. 
Holdskampe 

Hygge i hal og 
ungerum 

15.30 – 18.30 Oplev holdkamp og stemningen fra de bedste pladser 

*med forbehold for rejseaktiviteter 


