Kontaktperson

Annonce‐a"ale

Henrik Lehmann
Skamstrupvej 7
4440 Smil Byfolder udkommer 4 gange årligt (februar, maj, august og november) Mørkøv 4440
og trykkes i 2000 eksemplarer. Folderen omdeles "l alle husstande i Mørkøv,
Mobil 3117 9998
Skamstrup og S"gs Bjergby. De resterende står i displays hos sponsorer.
info@mif-esport.dk

4440 SMIL Byfolder 2019

Sponsoraftale
tegnet
mellem
eSport
( Som
er en
underafdeling
af Bjergby
Mørkøv
)
Annoncea!ale tegnet
mellem
4440Mørkøv
SMIL Byfolder
(under
Lokalforum
Mørkøv,
Skamstrup og S"gs
cvr‐nrI.F
38570226)
og:
Annoncør: ...............................................................................

Kontaktperson: .......................................................................

Adresse: ..................................................................................

Tel: ..........................................................................................

Postnr/by: ................................................................................

Mail .........................................................................................

CVR nr: ....................................................................................

Underskri! ..............................................................................

AFTALE:
AFTALE:
❑ 1000 kr
Størrelse:
❑ 2000 kr
❑ 1/1
❑ 1/5
❑ 5000 kr
❑ 1/2
❑ visit
❑ 10.000 kr (hovedsponsor)
❑ Andre aBaler
Indryk:
❑ nr 12
❑ nr 14
❑ Pris
nr 13kr: ……………………………
❑ nr 15

1/1 side
134 x 196 mm

eSport konto
i Dragsholm Sparekasse
- reg. nr. 0537
- konto nr. 832634.

• Tilbyde børn og unge
muligheden
for at mødes
PRISER: inklusive
moms
om de
spil de
str. 1 indr.fysisk
2 indr.
3 indr.
4 indr.
allerede spiller
1/1

1500,‐

1/2

1100,‐• Tilbyde
1900,‐ dem
2300,‐at træne
2500,‐ på

1/5
visit

Pris kr : ...............................
Priserne er inklusive moms.

Andre a9aler:

Annoncør beholder kopi af a!ale.
Regning "lsendes på mail.

Materiale info:
Alle annoncer afleveres
som pdf i høj kvalitet
(300dpi) i opgivne mål
UDEN skæremærker, og
i cmyk‐farve for bedste
farvegengivelse, "l:

1/2 side
134 x 96 mm

VilDeadlines:
du sponsorere t-shirts
_ _‘19(299,- stk.)
❑NrAntal
12: 7. stk.
januar

Hjælp "l annonce‐
opsætning kan "lkøbes.
Kontakt grafiker:
Erik Andkjær
erik@ea‐freelance.dk
tel 2666 2699

3000,‐

1/5 side
134 x 35 mm

3250,‐

500,‐hold900,‐
1100,‐ i 1200,‐
og deltage
300,‐konkurrencer
500,‐
600,‐

650,‐

• Lære at spil på højt

Bonus
niveau også kræver mental
• logo vises på
bladstandere
træning
og en god fysik
• logo vises op "l 2500 gange på facebook
• logo indgår i SMIL reklamepå infoskærme
• logo vises på www.4440moerkoev.dk

Bonus
• logo vises på facebook
• logo vises på skærm i vores lokale
• logo
vises på hjemmeside
visitkort
annonce
•
hovedsponsor
logo på spillertrøjer
65 x 35 mm
OBS: kun logo og kontakt info

4440henrik@gmail.com

Nr 13: 1. april ‘19
Nr 14: 1. juli ‘19
Nr 15: 1. oktober ‘19

2500,‐

VÆR MED TIL AT GØRE EN FORSKEL
Er du interesseret i at blive sponsor for Mørkøv eSport. Vi indbyder gerne
til en snak med dig om de muligheder Mørkøv eSport har for at
samarbejde.
Vi kan tilbyde reklameplads på vores hjemmeside, de sociale medier, og
trøjer m.m. Vi finder den løsning der passer dig og dit firma bedst.
Mørkøv eSport ser frem til at blive kontaktet af dig.
BLIV SPONSOR

eSport - en underafdeling af Mørkøv IF
www.mif-esport.dk

