
Holte Tennisklub
Sponsorpakker 2017



Som sponsor i Holte Tennisklub

 støtter du bl.a.

 Juniortennis for børn og unge i alderen 4-18 år

 Junior elitetennis, træning af de unge talenter 

 Senior elitetennis

 Motionist- og veterantennis

 får du ud over den reklamemæssige værdi og eksponering også mulighed 
for at skabe netværk til klubbens øvrige sponsorer.

 sender du et klart signal om din virksomheds sunde profil. Udnyt derfor dit 
sponsorat, når du markedsfører din virksomhed og brug os som reference 
over for omverdenen, dit personale og dine kunder.



Sponsortyper i Holte Tennisklub

 Medlemssponsor
 Sølv, guld eller platin sponsorat
 Holdsponsor
 Hovedsponsor
 Turneringsponsor
 Individuelle aftaler



”Medlemssponsor” for Holte Tennisklub

Pris: DKK 3.000 Benefits

 Èt års medlemskab af Holte Tennisklub
 Logo og link på Holte Tennisklubs hjemmeside



”Medlemssponsor” for Holte Tennisklub

Pris: DKK 6.000 Benefits

 2 medlemskaber af ét år Holte Tennisklub
 Logo og link på Holte Tennisklubs hjemmeside



”Sølv” sponsor for Holte Tennisklub

Pris: DKK 2.000 Benefits

 Logo og link på Holte Tennisklubs hjemmeside
 Sølvsponsorskilt (20 x 10 cm) på sponsortavlen



”Guld” sponsor for Holte Tennisklub

Pris: DKK 4.000 Benefits

 Logo og link på Holte Tennisklubs hjemmeside
 Guldsponsorskilt (20 x 10 cm) på sponsortavlen
 Banner på tennisbane (242 cm x 76 cm)



”Platin” sponsor for Holte Tennisklub

Pris: DKK 16.000 Benefits

 4 medlemskaber i ét år
 Logo og link på Holte Tennisklubs hjemmeside
 Platinsponsorskilt (30 x 50 cm) på sponsor-tavlen
 Banner på tennisbane (242 cm x 76 cm)
 6 deltagere til sommerens sponsorevent



Holdsponsor (junior)

 Støt et ungdomshold og vær med til 
at skabe en god holdånd for vores 
ungdomsspillere.

 ”Udnyt” vores dygtige ungdoms-
spillere og få eksponeret din virk-
somhed over for klubbens medlem-
mer, nærområdet og resten af 
Danmark.

Varighed: minimum 1 år (udendørs- og indendørssæsonen)

 Markedsføring på Holte Tennisklubs 
hjemmeside

 1 års personligt medlemskab i Holte 
Tennisklub

 Firmalogo på et sæt juniorholdtøj

 2 deltagere til sommerens sponsorevent

Pris: Kr. 5.000 (pr. hold) Benefits



Holdsponsor (dame senior elitehold)

 Støt vores dame senior elite-
hold og vær med til at fremme 
arbejdet i klubben for vores 
elitespillere.

 ”Udnyt” vores dygtige elite-
spillere og få eksponeret din 
virksomhed over for klubbens 
medlemmer, nærområdet og 
resten af Danmark.

 Markedsføring på Holte Tennisklubs 
hjemmeside

 1 års personligt medlemskab i Holte 
Tennisklub

 Firmalogo på et sæt holdtøj til dame 
eliteholdet

 2 deltagere til sommerens sponsorevent

Pris: Kr. 7.500 Benefits

Varighed: minimum 1 år (udendørs- og indendørssæsonen)



Holdsponsor (herre senior elitehold)

 Støt vores herre senior elitehold 
og vær med til at fremme arbejdet 
i klubben for vores elitespillere.

 ”Udnyt” vores dygtige elitespillere 
og få eksponeret din virksomhed 
over for klubbens medlemmer, 
nærområdet og resten af 
Danmark.

 Markedsføring på Holte Tennisklubs 
hjemmeside

 1 års personligt medlemskab i Holte 
Tennisklub

 Firmalogo på et sæt holdtøj til herre  
eliteholdet

 2 deltagere til sommerens sponsorevent

Pris: Kr. 7.500 Benefits

Varighed: minimum 1 år (udendørs- og indendørssæsonen)



Holdsponsor (motionist)

 Tennis er ikke kun for eliten. I Holte 
Tennisklub har vi 3 motionisthold, 
der spiller turneringer. Støt et af 
motionistholdene med et sæt 
holdtøj.

 ”Udnyt” vores seniorbredde og få 
eksponeret din virksomhed over for 
klubbens medlemmer, nærområdet 
og resten af Danmark.

 Markedsføring på Holte Tennisklubs 
hjemmeside

 1 års personligt medlemskab  i Holte 
Tennisklub

 Firmalogo på et sæt holdtøj

 2 deltagere til det årlige sponsorevent

Pris: Kr. 5.000 (pr. hold) Benefits

Varighed: minimum 1 år (udendørs- og indendørssæsonen)



Hovedsponsor for Holte Tennisklub

 Vær med til at støtte hele Holte 
Tennisklub som hovedsponsor.

 Som hovedsponsor får din virk-
somhed stor eksponering over for 
klubbens medlemmer, 
nærområdet og resten af Danmark

 Vær med til at skabe gode rammer 
for Holte Tennisklub både på elite-
og motionistplan.

 Markedsføring på Holte Tennisklubs hjemmeside som 
hovedsponsor

 10 x 1 års personligt klubmedlemskab (firma)

 Platinsponsorskilt (30 x 50 cm) på sponsortavle

 4 stk. banner på tennisbanerne (242 x 76 cm)

 2 stk. turneringssponsorater

 8 deltagere til sommerens sponsorevent

 Mulighed for at holde et årligt kunde- eller persona-
learrangement. Udnyt dine muligheder for et ander-
ledes arrangement for dine kunder eller medarbejdere. 
Vi stiller instruktører, anlæg og klubhus til rådighed.

Pris: Kr. 40.000 Benefits

Varighed: minimum 1 år (udendørs- og indendørssæsonen)



Turneringssponsor for Holte Tennisklub

 Sponsorer din virksomhed alle-
rede Holte Tennisklub, kan du/I 
også blive turneringssponsor for 
en af de mange turneringer, som 
Holte Tennisklub er arrangør for.

 Firmabranding i forbindelse med afhold-
else af turneringer oprettet af Dansk 
Tennisforbund og arrangeret af Holte 
Tennisklub. 

 Dit firmalogo vil blive synligt på tilmeld-
ingssiden på www.tennis.dk

 Du får et banner på Carlsmindevej eller 
Trekanten.

Pris: DKK 2.500 Benefits

http://www.tennis.dk/


Individuelle aftaler

 Har din virksomhed en speciel profil, og ønsker 
du at støtte Holte Tennisklub inden for et spe-
cifikt område, så skriv til beatewarberg@ 
gmail.com.

 Eksempler på individuelle aftaler:
 Sponsorat til individuelle spillere

 Donationer til specifikke projekter

 Sponsorgaver til f.eks. sociale arrangementer
 Gavekort

 Firma-tennisbane f.eks. fra kl. 07-09

 Indendørsbane i vinterhalvåret

 Markedsføring på Holte Tennisklubs 
hjemmeside

 Branding på Carlsmindevej eller 
Trekanten

 Afhængigt af aftalen mellem din 
virksomhed og Holte Tennisklub

Pris: Efter aftale Benefits

mailto:beatewarberg@gmail.com
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