Bliv sponsor
Støt over 100 år med fodbold i 8260 Viby J
Viby
Idrætsforening

Om
klubben
Viby IF

En del af GET2SPORT

Viby IF er grundlagt og stiftet i 1918, og fejrede i 2018
100 års jubilæum. Det har været 100 år med fokus på
sammenhold, glæden ved motion og sport, og frivillige
ildsjæle der brænder for foreningslivet.

Hos Viby IF samarbejder vi med DIF om projekt GET2SPORT. Det er et socialt arbejde, der skal
understøtte det frivillige foreningsliv i udsatte boligområder.

Viby Idrætsforenings fodboldafdeling (Viby IF Fodbold) er en
selvstændig afdeling af Viby Idrætsforening, hvor de andre
afdelinger er basketball, gymnastik, håndbold, tennis og
løbeklub.

Fodboldafdelingen er den største afdeling med ca. 650
medlemmer, heraf ca. 375 medlemmer i
ungdomsafdelingen.

DIF GET2SPORT udtaler selv følgende:
”Formålet med DIF GET2SPORT er at sikre et velfungerende idrætsforeningsliv ved at aflaste de
frivillige kræfter i idrætsforeninger i de udsatte boligområder, så de frivillige kan koncentrere sig
om træningen og klubdriften i stedet for at sande til i praktiske og sociale problemer.
Vi kan derfor med stolthed sige, at vi støtter GET2SPORTS initiativ og er tilstede på Søndervang
skolen, hvor vi er en aktiv spiller i socialområdet. Vi ønsker at sprede glæden ved sporten, og
være fanebærer for sunde fritidsinteresser og værdier.

Fakta om Viby IF
Blandt en af de klubber som indløser flest fritidspas i Aarhus Kommune
Den serieklub der kom længst i pokalturneringen 2019/2020

Klubben består af 10 senior hold, 4 oldboys hold og 25
ungdoms- og børnehold.

I 2018 mødte Viby IF hovedstadsklubben FC København, overværet af over 1700 tilskuere.
Viby IF’s højeste placering nogensinde er 2. division. Lige nu befinder de sig i Danmarkserien.
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Mission
Viby IF ønsker at tilbyde sport og motion I nærområdet, for børn og
unge I alle alder, for at sikre trivsel, motion, sundhed og fællesskab
for borgerne I lokal området. Der skal være et tilbud til alle niveauer,
for at gøre det attraktivt for børn, unge samt ældre, uanset om man
er bredde- eller elitespiller. I Viby er velkomne - alle dem som kan og
vil.

Vision
I begyndelsen af 2020 er kunstgræsbanen klar til alle holds benyttelse. En kæmpe
investering i Viby IFs fremtid, som samtidig skal styrke vores mission om at tilbyde et
attraktivt sted for børn og voksne.
For at dyrke det sociale fællesskab i Viby IF bestræber vi os på, at tilbyde
ungdomsholdene gode minder. Minder skabt igennem bl.a. fodboldstævner i alle dele
af landet, fodboldskoler og samlede busture til kampene.
I samarbejdet med GET2SPORT tager vi socialt ansvar og ønsker at tilbyde glæden ved
fodbold og fællesskab til børn og familier, i udsatte boligområder, der før har været det
foruden.
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Som sponser gør du en forskel i lokalområdet
Fodbold er mere end 22 spillere og en bold. Fodbold er muligheden for
at dyrke motion, opnå bedre fysisk helbred samt indgåelse af et socialt
fællesskab - alt med et smil på læben.
Fodbold er med til at styrke fællesskabet og nedbryde barrierer
klubbens medlemmer imellem, uanset social skel.

Hos Viby IF ønsker vi at tilbyde fodbold til børn og voksne i
lokalområdet.

Viby IF er drevet af frivillige og passionerede ildsjæle, der ønsker at
bidrage til sammenholdet og lokalområdet. De arbejder for at udvikle
klubben, så alle nuværende såvel som nye medlemmer kan få glæde af
sporten.
Som sponsor hos Viby IF kan du bidrage til udviklingen, hjælpe os med
fortsat at udvikle foreningen i en positiv retning.
Gennem arrangementer og aktiviteter fremhæver vi vores sponsorere
og synliggør at jeres virksomhed bidrager til idrætslivet i lokalområdet.
På de efterfølgende sider kan du finde sponsorpakker der passer jeres
behov.
På forhånd tak for din støtte til Viby IF.
Kontaktperson: Thue Hede Moody - 61437752
thuehedemoody@gmail.com
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Muligheder som sponsor
Ved indgåelse af et samarbejde, er vi interesserede i løsninger der er til fordel for begge parter. Vi ønsker derfor at kunne
tilbyde lokal markedsføring, hvor I bliver synlige for alle i nærområdet – både besøgende og vores mere end 600
medlemmer i foreningen. Samtidig ønsker vi, at tilbyde vores samarbejdspartnere gode oplevelser i forbindelse med
fodbold.
Vi kan tilbyde:
•
•

Bandereklamer på siden af vores fodboldbaner
Faste indrykninger i ‘Pletten’
•

•
•
•
•
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Viby IF bladet som bliver delt rundt til mere end 1.000 husstande i Vibyområdet tre gange årligt

Annoncer i kampprogram
Virksomhedens logo på spillertrøjer
Muligheder for sæsonkort
Mulighed for afholdelse af sociale arrangementer
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Guldpartner
Med guldpakken, kan vi tilbyde:
•
•

Annonce i pletten - hel side
Stadionbande ved løbebanen 250 X 62 cm.
- oprettelse koster 1.500 kr.

•

Stadionbande ved kunstgræsbanen 250 X 62 cm.
- oprettelse koster 1.500 kr.

•
•
•
•
•
•

Annonce i kampprogram - hel side
Logo på sponsortavle i klubhusene
Logo på hjemmeside
Logo på spillertrøje
5 x sæsonkort til alle hjemmekampe
2 x kampsponsor i løbet af sæsonen (offentliggjort via. Facebook & kampprogram)

Pris

10.000 kr.
2020
2020

pr. år
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Sølvpartner
Med sølvpakken, kan vi tilbyde:
•
•

Annonce i pletten – ½ side
Stadionbande ved løbebanen 250 X 62 cm.
- oprettelse koster 1.500 kr.

•

Stadionbande ved kunstgræsbanen 250 X 62 cm.
- oprettelse koster 1.500 kr.

•
•
•
•

Annonce i kampprogram - ½ side
Logo på sponsortavle i klubhusene
Logo på hjemmeside
5 x sæsonkort til alle hjemmekampe

Pris

7.500 kr.
2020
2020

pr. år
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Bronzepartner
I bronzepakken, kan vi tilbyde:
•
•

Annonce i pletten - ¼ side
Stadionbande ved valgfri bane 250 X 62 cm.
- oprettelse koster 1.500 kr.

•
•
•
•

Annonce i kampprogram - ¼ side
Lille logo på sponsortavle i klubhusene
Logo på hjemmeside
2 x sæsonkort til alle hjemmekampe

Pris

4.000 kr.
2020
2020

pr. år
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Venner af Viby
Som ven af Viby får du en unik mulighed for at blive en del af fællesskabet. Vi kan
tilbyde:
• 2 x sæsonkort til alle hjemmekampe
• Lille logo på sponsortavle
• Muligheden for at opgradere til en større pakke efterfølgende, med 500 kr. rabat.

Pris

500 kr.
2020
2020

pr. år
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Diverse sponsorater
Stadionbande ved løbebanen 250 X 62 cm.

2.500 kr. pr år

- oprettelse koster 1.500 kr.

Stadionbande ved kunstgræsbanen 250 X 62 cm.

2.500 kr. pr år

- oprettelse koster 1.500 kr.
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Annonce i pletten - ⅛ side
Annonce i pletten - ¼ side
Annonce i pletten - ½ side
Annonce i pletten - hel side

1.500 kr. pr år
2.700 kr. pr år
3.600 kr. pr år
5.100 kr. pr år

Annonce i kampprogram - ¼ side
Annonce i kampprogram - ½ side
Annonce i kampprogram - hel side

600 kr. pr år
800 kr. pr år
1.000 kr. pr år
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Diverse sponsorater
Kampsponsor

2020
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2.000 kr. pr kamp

Tryk på bryst
Tryk på bryst
Tryk på bukser

1. hold pr. spiller nr. 2-14
1. holdmålmand
1. holdmålmand

3.000 kr. pr år
3.000 kr. pr år
1.000 kr. pr år

Tryk på bryst pr. sæt

2. hold – hele holdet

20.000 kr.

Tryk på bryst pr. sæt

3. hold – hele holdet

10.000 kr.

Tryk på bryst pr. sæt
Tryk på bryst pr. sæt

Ungdom 11 mand 1. hold
Ungdom øvrige

5.000 kr.
2.000 kr.
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