FODBOLD

EN FODBOLDKLUB FOR ALLE

Velkommen som sponsor i
Gødvad GIF Fodbold
Sammen gør vi en forskel
Vi er en fodboldklub for alle - med tilbud til alle,
uanset aldersgruppe, køn, økonomi, familiesituation eller fysik. Vi lægger vægt på et godt socialt
samvær og har plads til både ambitioner og forskellighed. Vi skaber rammer for gode fodboldoplevelser og et aktivt klubliv - til gavn for spillerne og deres familier, trænere, sponsorer og
byen øvrige borgere samt udviklingen i lokalområdet.

GØDVAD U8 PIGER
SILKEBORGMESTERSKABERNE 2017

Gødvad GIF Fodbold
•

Klubben har omkring 500 aktive medlemmer og mange engagerede ulønnede trænere og andre
frivillige. Vi har gennem de seneste år oplevet stor medlemsfremgang.

•

Vi samarbejder med bl.a. Silkeborg Kommune, de lokale skoler, andre foreninger,
DGI, DBU og Dansk Handicapforbund m.fl. om, at alle skal have mulighed for at spille fodbold.
Vi tager socialt ansvar, og ser bredden i vores medlemssammensætning som en styrke.

•

Vi samarbejder med Silkeborg Talent Center i SIF og Talentcenteret i AC-Silkeborg om
udvikling af både bredde- og elite spillere. Vi samarbejder også med andre klubber
i lokalområdet om f.eks. holdsamarbejde, turneringer og træneruddannelse.

•

Vi sørger for udvikling og vedligeholdelse af gode faciliteter til træning og kampe,
herunder bl.a. lokale baner med kunstgræs, udstyr til teknisk træning, skudmur og
fitnessredskaber mv. Vi har taget initiativ til etableringen og den løbende udvidelse
af Sports- og Fritidspark Arendal.

•

Vi afholder løbende arrangementer for klubbens medlemmer, sponsorer og andre i
lokalsamfundet i form af bl.a. turneringer, fodboldskoler, fester mv.

•

Hvert år har klubben et eller flere ungdomshold, der deltager i turneringer i udlandet.

•

Alle aktiviteter drives udelukkende af frivillige, og klubben er meget afhængig af sponsorer
og andre bidragsydere, som støtter med økonomisk tilskud eller udstyr.

Vi værdsætter vores sponsorer, og er meget taknemmelige for alle typer sponsorater!
Sponsorer tilbydes mulighed for at reklamere på bander, tøj, hjemmeside, udstyr mv.
Læs mere om mulighederne på de følgende sider!
Med sportslig hilsen
Gødvad GIF Fodbold

GØDVAD U8 DRENGE 2016/2017

GØDVAD U13-U15 PIGER
TYSKLAND TURNERING 2017

GØDVAD SPECIAL OLYMPICS 2017

Sponsorpakker
Som fodboldklub er det vigtig at samarbejde med de lokale virksomheder. Et sponsorat til
Gødvad Fodbold giver mulighed for at promovere sin virksomhed lokalt, der hvor beboerne
kommer. Gødvad GIF Fodbold tilbyder følgende sponsorpakker.

Grundpakke

1. Sponsornavn og logo på hjemmeside og Facebookside
2. Bannerreklame i nyhedsbreve
Pris 1.000 kr. pr. år

Mellempakke
1.
2.
3.
4.

Grundpakke plus:
Logo på fælles sponsortavle ved sportsanlæg
Bandereklame på kampbane
Medlemskab af ”GIF Fodbolds Erhvervsklub” som bl.a. indbefatter:
Invitation til årligt nytårstræf med spisning og socialt arrangement
2 x Fribilletter til SIF hjemmekamp
Pris 2.500 kr. pr. år, samt engangsomkostning til produktion af bandereklame (typisk 2-3.000kr)

Premiumpakke

1. Mellempakke plus:
2. Sponsornavn nævnt ved udlandsture og tilbud om andre specielle sponsorater
3. Sponsornavn nævnes som partner i al kommunikation fra klubben
4. Logo i annoncer i Ekstraposten
5. Tilbud om eventpartner ved klubbens arrangementer
Pris 5.000 kr. pr. år, samt engangsomkostning til produktion af bandereklame (typisk 2-3.000kr)

Tilkøb
•
•

Holdspillersæt
Pris ca. 5000 kr. for spillersæt til 11 mands hold
Pris ca. 4000 kr. for spillersæt til 7 eller 8 mands hold
Beachflag med sponsorlogo (opstilles f.eks. til arrangementer)
Pris 1.000 kr.

GØDVAD U10 DRENGE LANDSDELSMESTRE 2016

Gødvad Fodbold afdeling
www.godvad-gif.dk
godvadiffodbold@gmail.com

