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FC DJURSLAND
HELE  DJURSLANDS HOLD

FC Djursland A/S er en eliteoverbygning af flere fodboldklubber på Djursland. 
Selskabets mission er, at sikre et solidt økonomisk og sportsligt fundament for 
fodbold på eliteniveau på Djursland, samt at skabe værdi for vores aktionærer, 
samarbejdspartnere, tilskuere og sponsorer, samt alle andre med et tilhørsforhold 
til FC Djursland gennem positive fodboldoplevelser samt sportslige og økonomisk 
tilfredsstillende resultater.

FC Djursland fremstår som hele Djurslands fodboldhold via et tæt samarbejde 
med de omkringliggende klubber, hvilket skal være med til at styrke interessen 
for fodbold på både elite- og breddeniveau. FC Djursland satser især på udvik-
lingen af egne talenter. Dette skal ses som et klart signal til ungdomsspillerne i 
nærområdet, om at de ikke behøver at flytte væk fra kommunen for at udvikle sit 
talent på højeste niveau.



HVORFOR SPONSOR?
STØT TE ,  FORDELE  & MUL IGHEDER

Som sponsor kommer I med i et stærkt netværk af lokale virksomheder. Og så er 
I med til at fremme og støtte op omkring elitefodbolden på Djursland – et vigtigt 
ansigt ud ad til. I FC Djursland har vi tæt kontakt med vores sponsorer, og der er 
fokus på, at sponsorerne får det maksimale udbytte af deres sponsorat – og det 
gælder alle sponsorer, store som små. 

Udover eksponering og synlighed via logo på spilletrøjer, bandereklamer, avisan-
noncer, radiospots, kampprogram og plakater mm, så er der en lang række forde-
le og muligheder ved at være sponsor for FC Djursland. Som sponsor inviteres I 
til VIP arrangement ved alle hjemmekampe, i form af Kick Off spisning med lækker 
buffet og kampoplæg til dagens kamp. Herudover får I et antal sæsonkort tll FC 
Djurslands hjemmekampe, som I kan glæde ansatte, kunder og venner med.

Der er rig mulighed for erhvervsmæssig sparring og at netværke med de andre 
sponsorer i FC Djursland ved vores løbende morgenmøder i erhvervsklubben 
og øvrige erhvervsklubsarrangementer. Mange nye forretninger og aftaler ser 
dagens lys her, og det er til stor glæde gavn for både nystartede og etablerede 
virksomheder. Endelig afholder vi et stort årligt sponsorarrangement, hvor spon-
sorerne har mulighed for at møde både ledere, trænere og spillere i FC Djursland.

NB: Den markedsføringsmæssige værdi af et sponsorat er også fradragsberettiget.



GULD
SPONSORAFTALE

HVORFOR SPONSOR?
STØT TE ,  FORDELE  & MUL IGHEDER

EKSPONERING:
Logo på spillertrøjer 2 spillere 
Bandereklame på HSM Arena (Stadion) 2 x 2 meter
Kampsponsor (Logo i avisannoncer, kampprogram og på plakater) 4 gange
Radiospots (Firmanavn nævnes i kampoptakt på Radio ABC) Ja
Kampprogram (Logo og/eller firmanavn) Logo + firmanavn
Logo på fcdjursland.dk Ja

FORPLEJNING, ARRANGEMENTER & NETVÆRK:
VIP-kort til Kick Off spisning ved hjemmekampe 10 stk. 
Morgenmøder i FCD erhvervsklubben (Gratis deltagelse) 10 personer
Erhvervsklubarrangementer (Gratis deltagelse) 10 personer
FCD Facebook supportside (Mulighed for opslag med fx tilbud) Ja
Årligt sponsorarrangement (Mulighed for deltagelse) Ja

BASISYDELSE:
Sæsonkort (Gratis adgang til hjemmekampe)  15 stk.

PRIS:
1 årig sponsoraftale 50.000 kr. pr. år
2 årig sponsoraftale 40.000 kr. pr. år
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SØLV
SPONSORAFTALE

EKSPONERING:
Logo på spillertrøjer 1 spiller
Bandereklame på HSM Arena (Stadion) 1 x 2 meter
Kampsponsor (Logo i avisannoncer, kampprogram og på plakater) 2 gange
Radiospots (Firmanavn nævnes i kampoptakt på Radio ABC) Ja
Kampprogram (Logo og/eller firmanavn) Logo + firmanavn
Logo på fcdjursland.dk Ja

FORPLEJNING, ARRANGEMENTER & NETVÆRK:
VIP-kort til Kick Off spisning ved hjemmekampe 4 stk. 
Morgenmøder i FCD erhvervsklubben (Gratis deltagelse) 6 personer
Erhvervsklubarrangementer (Gratis deltagelse) 6 personer
FCD Facebook supportside (Mulighed for opslag med fx tilbud) Ja
Årligt sponsorarrangement (Mulighed for deltagelse) Ja

BASISYDELSE:
Sæsonkort (Gratis adgang til hjemmekampe)  8 stk.

PRIS:
1 årig sponsoraftale 25.000 kr. pr. år
2 årig sponsoraftale 20.000 kr. pr. år
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SØLV
SPONSORAFTALE

BRONZE
SPONSORAFTALE

EKSPONERING:
Logo på spillertrøjer –
Bandereklame på HSM Arena (Stadion) 1 x 1 meter
Kampsponsor (Logo i avisannoncer, kampprogram og på plakater) 1 gang
Radiospots (Firmanavn nævnes i kampoptakt på Radio ABC) Ja
Kampprogram (Logo og/eller firmanavn) Logo + firmanavn
Logo på fcdjursland.dk Ja

FORPLEJNING, ARRANGEMENTER & NETVÆRK:
VIP-kort til Kick Off spisning ved hjemmekampe 2 stk. 
Morgenmøder i FCD erhvervsklubben (Gratis deltagelse) 4 personer
Erhvervsklubarrangementer (Gratis deltagelse) 4 personer
FCD Facebook supportside (Mulighed for opslag med fx tilbud) Ja
Årligt sponsorarrangement (Mulighed for deltagelse) Ja

BASISYDELSE:
Sæsonkort (Gratis adgang til hjemmekampe)  5 stk.

PRIS:
1 årig sponsoraftale 17.500 kr. pr. år
2 årig sponsoraftale 15.000 kr. pr. år
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ERHVERVSKLUB
SPONSORAFTALE

EKSPONERING:
Logo på spillertrøjer –
Bandereklame på HSM Arena (Stadion) –
Kampsponsor (Logo i avisannoncer, kampprogram og på plakater) –
Radiospots (Firmanavn nævnes i kampoptakt på Radio ABC) –
Kampprogram (Logo og/eller firmanavn) Firmanavn
Logo på fcdjursland.dk Ja

FORPLEJNING, ARRANGEMENTER & NETVÆRK:
VIP-kort til Kick Off spisning ved hjemmekampe 1 stk. 
Morgenmøder i FCD erhvervsklubben (Gratis deltagelse) 3 personer
Erhvervsklubarrangementer (Gratis deltagelse) 3 personer
FCD Facebook supportside (Mulighed for opslag med fx tilbud) Ja
Årligt sponsorarrangement (Mulighed for deltagelse) Ja

BASISYDELSE:
Sæsonkort (Gratis adgang til hjemmekampe)  2 stk.

PRIS:
Sponsoraftale 8.500 kr. pr. år
Aftalen er fortløbende
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ERHVERVSKLUB
SPONSORAFTALE

KONTRAKT
SPONSORAFTALE  MED FC DJURSLAND

q	 GULD sponsoraftale
 q	1 årig aftale (50.000 kr. pr. år) 
 q	2 årig aftale (40.000 kr. pr. år)

q	 SØLV sponsoraftale

	 q	1 årig aftale (25.000 kr. pr. år) 
 q	2 årig aftale (20.000 kr. pr. år)

q	 BRONZE sponsoraftale

	 q	1 årig aftale (17.500 kr. pr. år)
 q	2 årig aftale (15.000 kr. pr. år)

Aftale startdato:________________   Sted & dags dato: ______________________________

Firmanavn: _______________________________________________________________________

Kontaktperson: ___________________________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________________________

Postnr./By: _______________________________________________________________________

Tlf.: ______________________________________________________________________________

Mail: _____________________________________________________________________________

_______________________________________     _______________________________________
Sponsor underskrift                                         FC Djursland underskrift

q	 ERHVERVSKLUB sponsoraftale
 Aftalen er fortløbende (8.500 kr. pr. år)

q	 ANDEN/BARTER sponsoraftale

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________
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FC Djursland / Ydesvej 2 / DK-8500 Grenaa / CVR-nr. 32299636





KONTAKTPERSON:

Nikolaj Søjmark
Sponsoransvarlig, FCD

Mobil +45 2178 3303

Mail ns@fcdjursland.dk

GREFTA TRYK
WWW.GREFTA.DK

www.evolvere.dk

TRYKSAGSSPONSOR: GRAFISK DESIGNSPONSOR:



FC Djursland / Ydesvej 2 / DK-8500 Grenaa / Tlf. 2178 3303 / ns@fcdjursland.dk / fcdjursland.dk
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