KOM MED
OMBORD
BLIV BÅD SPONSOR I
UNGDOMSAFDELINGEN

KALØVIG BÅDELAUG
ÅSTRUP STRANDVEJ 68A
8541 SKØDSTRUP

KOM MED
OMBORD I DEN
JOLLE DU ØNSKER
Ungdomsafdelingen i Kaløvig Bådelaug
oplever stabil fremgang og øget aktivitet.
Særligt iblandt de yngre sejlere hvor
rådigheden over klubjoller er afgørende
for aktivitetsniveauet, fastholdelsen af
sejleren og kvaliteten af træningen.
Du har muligheden for at skabe en
mærkbar forskel for de næste
generationer af jollesejlere i Kaløvig
Bådelaug.
Som båd sponsor kommer du med
ombrod i lige præcis den jolle du ønsker;
Optimist, Feva eller J/70. Læs mere om
dine muligheder på næste side

OPTIMIST
SPONSOR
PAKKEN
LOGO PÅ JOLLEN
MULIGHED FOR LOGO I SEJL
AKTIV KLUBJOLLE I 10ÅR
LOGO PÅ SPONSORTAVLE
KR. 25.000 PR. JOLLE
PRISEN ER +MOMS OG PRODUKTION

MED OS
KOMMER DU HELT
SIKKERT PÅ VANDET
Klubjollen er fundamentet i Kaløvig
Bådelaugs ungdomsafdeling og bidrager
til at alle får en tryg start på livet som
sejler, i en sikker og sødygtig jolle.
Som sponsor på en klubbåd i Kaløvig kan
du drage fordel af synlighed på både
jolle og sejl de næste mange år. Jollen
kan folieres lige efter jeres ønsker, og
klubben påtager sig ansvar for både drift
og vedligehold af jollen.
Vælg den sponsorpakke der passer dig:
1/1 Optimist jolle - begynderjolle
1/2 Feva jolle - Sporty jolle til junioren
1/4 J/70 Sportsbåd til ungdommen

RS FEVA
SPONSOR
PAKKEN
LOGO PÅ JOLLEN
MULIGHED FOR LOGO I SEJL
AKTIV KLUBJOLLE I 10ÅR
LOGO PÅ SPONSORTAVLE
KR. 25.000 FOR 1/2 JOLLE
PRISEN ER +MOMS OG PRODUKTION

Kom med ombord på en
J/70 sportsbåd.
Som sponsor i det nye J/70
projekt får du en unik
mulighed for at få dit navn
på de lynhurtige sejlbåde.
Dette er ikke bare et
reklamesponsorat, der kan
trækkes fra.
Du får mulighed for at
bruge bådene aktivt i din
egen markedsføring og dit
logo kommer til at ligge
forrest i kapsejladsfeltet
uge efter uge.
Som sponsor kan du deltage
i det årlige sponsor race, og
dyste imod de øvrige
sponsorer.

J/70 SPORTSBÅDEN
TIL HELE KLUBBEN
Klubbens nye J/70 både vil blive brugt på
vandet næsten hver dag af vores mange
afdelinger. De vil blive en del af vores
ungdomstræning, ligasejlads, sejlerskole,
aftenmatch, women on water og bådene vil
deltage i stævner og kapsejladser.
- også til arrangementer udenfor
Aarhus bugten

J/70 SPONSOR
PAKKEN
LOGO PÅ BÅDEN
LOGO FLAG I MASTEN
LINK PÅ HJEMMESIDEN

Vidste du?
Kaløvig Bådelaugs ligahold er blandt de
bedste i verden i 2019 vandt holdt sølv ved
Nordisk mesterskab og bronze til Sailing
Champions League (VM for klubhold)

DELTAG I SPONSOR RACE

KR. 6.000,- PR ÅR
PRISEN ER +MOMS OG PRODUKTION

J/70
PROJEKTET
Kaløvig Bådelaug ønsker at udvikle og forny
Klubbådskonceptet ved at anskaffe 3 nye J/70
både. Vi har købt en båd, og kan leje yderligere
en ved Dansk Sejlunion i 2022. Vi arbejder intenst
på yderligere sponsorering, så bådene kan blive i
kaløvig i 2023 og mange år frem.
Forhåbentlig kan der i 2023 anskaffes yderliger
én båd så klubben i alt har 3 både at tilbyde til
medlemmerne.
Driften af J70 bådene vil økonomisk hvile i sig
selv, ved brugerbetaling, udlejning til stævner,
samt firma-event arrangementer.
J70 bådene vil for klubbens medlemmer kunne
anvendes til kapsejladstræning, undervisning,
sejlads i vore afdelinger,
samt kapsejlads i hele Danmark.
Båden kan trailes.

VÆLG SELV
HVOR SYNLIG
DU VIL VÆRE
DER ER FRIT VALG FOR
PLACERING AF DIT LOGO.
PLADSER FORDELES EFTER
FØRST TIL MØLLE PRINCIPPET.
PRODUKTION TILLÆGGES
SPONSORATET.
HØR MERE OM DINE
MULIGHEDER FOR LOGO PÅ
BÅDEN

VIL DU
VIDE
MERE,
ELLER
MED
OMBORD
Kontakt

Mogens Petersen
Sponsoransvarlig

+45 21 54 82 30

mogens@buchbjerg.com

KALØVIG BÅDELAUG
ÅSTRUP STRANDVEJ 68A,
8541 SKØDSTRUP

