Aarhus Fremad er et fællesskab, en kultur og en fodboldklub.
Sammen vil vi udfordre fodboldkulturen i Danmark!

KULSORT – En del af familien

Sponsoraftale mellem Aarhus Fremad Fodbold Aps &

Firmanavn
Adresse
By & Postnr
Att:
Email
CVR
Faktureringsemail

Dato:

Aarhus Fremad Aps - Riisvangen stadion: Hans Egedes Vej 21, 8200 Aarhus - Mail: info@aarhus-fremad.dk
#forzafremad

Aarhus Fremad er et fællesskab, en kultur og en fodboldklub.
Sammen vil vi udfordre fodboldkulturen i Danmark!

Aftalen indeholder følgende produkter og varer

Billetter/Hospitality:
2 personer pr. kamp med fri VIP-adgang på Riisvangen - 17 hjemmekampe
30 ølbilletter til personale eller kunder pr. sæson
30 pølsebilletter til personale eller kunder pr. sæson
Kulsortarrangementer:
2 personer til Kick Off i foråret
2 personer til Fremad middagen i efteråret

Netværk:
1 plads i Breakfast Club netværket - 11 stk morgenmøder

Eksponering:
10 meter Fastbande - Sponsor er selv ansvarlig for produktionsomkostninger1,.

Basispakken - indeholder nedenstående
Logo & Link til egen hjemmeside på www.aarhus-fremad.dk
Logo i kampprogram
Logo sponsorvæg i klubhuset/VIP’en

Tillæg (Hvis det vælges)
20 klip i Matchpadel eller Matchbold: ______

1

Prisen for produktion for fast bande pr meter er:
2,5 meter: 2.000 ex moms
5,0 meter: 3.000 ex moms
7,5 meter: 4.000 ex moms
10,0 meter: 5.000 ex moms
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Aarhus Fremad er et fællesskab, en kultur og en fodboldklub.
Sammen vil vi udfordre fodboldkulturen i Danmark!

Aftalens økonomi:
Aftalebeløb

Kr. 20.000,-

Tillægsaftale_____________________________________________________Kr. 3.400,Fakturering sker 1 gang årligt og umildbart efter aftalens indgåelse.

Bonusaftale:
Placering
Kvalifikation til den nye 2. division (Top 6) i sæson 20/21
Oprykning til 1. division i sæson 20/21

2.000,10.000,-

Mål
Målbonus, pr mål i sæsonen 20/21

25,-

Placerings- og målbonus opgøres hvert år i juni måned, hvor efter fakturering.

Sponsoraftalens løbetid 01-01-21 til 31-12-21.

Aftalen skal genforhandles inden udløb. Alle priser er ex moms
Sponsoraftalen gælder for Aarhus Fremads 1. holds hjemmekampe i 2. division og pokalkampe.
Grundet forhold kan enkelte kampe flyttes fra Riisvangen pga turneringsregler fra DBU.
Dato for underskrivelse

_____________________

____________________________

Sponsor

Aarhus Fremad, Andreas Damgaard
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