Lad os hjælpe dig

Et værdifuldt fællesskab
Lisbjerg FC er en klub, der står fast på sine værdier: En klub med plads til alle, hvor nye spillere hurtigt føler sig hjemme,
og hvor vi støtter hinanden både på og udenfor banen. Negative tilråb findes ikke – til gengæld findes der masser af
smil, også selvom vi tager resultaterne seriøst: Sammenholdet og den positive stemning er grundlaget for Lisbjerg FC’s
succes.
Disse værdier vil vi også gerne dele med dig og din virksomhed. Vi har brug for dig. Og vi håber, at du og din virksomhed også har lyst til at hjælpe os.
Bliv en del af succeshistorien.
Senior holdene har haft kronede dage på den sportslige side, efter mange år i samme rækker rykkede både første og
andet holdet op efteråret 2016, så foråret 2017 står på serie 3 og 4., mens klubbens reserver og gamle kæmper trives
godt i toppen af serie 6, under kælenavnet Lisbjerg Legends. Klubbens succes medfører en stor tilstrømning af nye
spillere, ligesom ungdomsafdelingen oplever en eksplosiv udvikling: Fra ingenting til pt. 6 ungdomshold på få år.
Vi vil meget gerne have mulighed for at give alle disse mennesker, voksne og børn, de bedste forudsætninger for at
dyrke deres sport og deltage i et unikt sammenhold og fællesskab. Vi vil gerne have mulighed for at fortsætte vores arbejde i lokalområdet. Derfor har vi brug for din støtte: Sponsorer er en forudsætning for, at vi som fodboldklub kan
fortsætte opturen på medlems antal, sportsligt og socialt, såvel som styrke vores deltagelse i lokal områdets udvikling.
Vores tilbud til dig
Til gengæld vil vi også gøre alt for at hjælpe dig og din virksomhed. Du vil blandt andet få kontakt til en stor, loyal og
taknemmelig målgruppe via reklametryk på spillertøj, hjemmeside, som bliver brugt flittigt af spillere, forældre, fans,
modstandere og andre samarbejdspartnere. Som
2016
2013:
2014:
2015:
lidt dokumentation for hjemmesiden popularitet, ses de
42245
21530
27408
34926
sidste 4 års, antal besøgende:
I denne folder kan du se, hvilke sponsormuligheder standard Lisbjerg FC kan tilbyde dig. Vi er også yderst
imødekommende hvis du har særlige ønsker, så kom endelige med kreative forslag.
Hvis du har lyst til at høre mere, så er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlem og kontaktperson for
Lisbjerg FC’s sponsorudvalg: Martin Steffensen.
Telefon: 30 71 71 85.
Eller skriv til sponsorudvalget på følgende email: Sponsor@lisbjergfc.dk.
Besøg også vores hjemmeside og find mere information om klubben: www.lisbjergfc.dk
Vi håber, at du og din virksomhed har lyst til at blive en del af Lisbjerg FC: En populær fodboldklub med et stort
hjerte.
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- Tryk på ryggen af spillersættet
- Annonce på Lisbjerg FC’s hjemmeside
- Sponsordiplom til virksomhedens væg
- Priser varierer fra 2500 - 4500 kr, afhængigt af hold mm.
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LOGO

- Annonce på Lisbjerg FC’s hjemmeside
- Sponsordiplom til virksomhedens væg
- Pris: 1500

JERES
ANNONCE

- Kampsponsoren bliver fremhævet med link til firma
ets hjemmeside på Lisbjerg FC-gruppen Livescore
på Facebook, når truppen til den sponsorerede
kamp bliver offentliggjort.
- Kan selvfølgelig kombineres med øvrige sponsorater.
- Pris: 300 kr. pr. kamp. Pakker med flere kampe tilbydes ligeledes.

Klik ind på vores hjemmeside og læs mere om de ovenstående sponsorater, priser og meget mere:

www.lisbjergfc.dk

