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SPONSORKONTRAKT

§ 1 Parter
Denne sponsor aftale indgås mellem
CVR nr
Firmanavn
Adresse
Postnr+ by
Telefonnr
Email

:
:
:
:
:
:

OG

CVR: 84281328
Engum UI
Engum Møllevej 7
7120 Vejle Øst

§ 2 Periode, opsigelse og genforhandling og kontaktinfo
Sponsoratet er gældende for 1 år eller 3 år i perioden fra ____________ til ___________
Der er aftalt at EUI må kontakte virksomheden igen op til udløb af nuværende aftale vedr.
drøftelse om fornyelse af aftalen
Sponsor må kontaktes pr. telefon eller email __________________

Kontakt person _________________________________________

EUI Sponsor udvalg
Michael Larsen
40270166 michael@euro-steel.dk
Mads Nørtoft Petersen 21771833 mads@mdvm.dk
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§ 3 Sponsoratet

Engum Ungdoms- og Idrætsforening (EUI) tilbyder følgende sponsoraftaler:
Sæt
kryds (x)
Reklameskilt på Engum Stadion. (Bandereklame)
 kr. 3500,- for 1-årig aftale
 kr. 2500,- pr. år for 3-årig aftale
Reklameskilt på Hjemme Tribune
 kr. 3500,- for 1-årig aftale
 kr. 2500,- pr. år for 3-årig aftale
(Hele tribune ved 2 reklame pladser på hjemme tribune)
Reklameskilt på Udeholdets Tribune
 kr. 3500,- for 1-årig aftale
 kr. 2500,- pr. år for 3-årig aftale
(Hele tribune ved 1 reklame)
Annonce i Sognebladet.
Sognebladet udkommer 4 gange om året i hele Engum Sogn – cirka 550
husstande.
Priserne er følgende:
 ½ side kr. 1600, ¼ side kr. 1000, 1/8 side kr. 600,Spilletøj til fodboldhold: Sæt venligst X
 11-mands senior eller oldboys kr. 5500,-

_______



7-mands senior kr. 4500,-

_______



7-mands ungdom kr. 4000,-

_______



3-mands og 5-mands ungdom kr. 3500,-

_______

Spilletøj anvendes i 2 sæsoner
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Træningsdragter:
 En aftale koster kr. 5000,- og omfatter ca. 40 dragter
Spilletøj anvendes 2 sæsoner
Præmiesponsor til Engum Løbet
Ønsker at sponsere med følgende:
Præmiesponsor til tombola til foreningens sommerfest
Ønsker at sponsere med følgende:
Præmiesponsor til ENGUM CUP
Ønsker at sponsere med følgende:

Følgende er gældende for alle sponsorater:
Alle sponsorer vil blive profileret på EUI hjemmeside
EUI sørger for indkøb, trykning mv.
Sponsor leverer logo til brug for reklamen
Engum Ungdoms- og Idrætsforening (EUI) forbeholder sig ret til at sortere i reklamer for så
vidt angår sprogbrug, billede materiale, der ikke er i overensstemmelse med Engum
Ungdoms- og Idrætsforening (EUI) værdier.
§ 4 Betaling
Engum Ungdoms- og Idrætsforening (EUI) udsender 1 gang årligt faktura på valgt
sponsorat
Alle priser er angivet excl. moms.
§ 5 Uoverensstemmelser / Forligsmægling
I tilfælde af uenighed om bestemmelserne i denne sponsorkontrakt, forpligter partnerne sig
til i første omgang at søge uenighed løst ved at aftale et møde.

Sponsor aftale indgået i Engum d. ____________

_____________________________
Sponsor

_____________________________
EUI Sponsor udvalg

