KJELLERUP IF
ET STÆRKT BRAND
STYRK DIN FORRETNING OG GØR EN FORSKEL
BLIV PARTNER I KIF ERHVERVSKLUB

Netværk

Oplevelser

Underholdning

Kjellerup Idrætsforening – Fodbold og fællesskab siden 1907
Kjellerup Idrætsforening er en velfungerende klub, med en stærk ungdomsafdeling og
seniorafdeling, og et stort netværk af frivillige.
I KIF er der et tilbud til alle, der vil spille fodbold, uanset om det er bold med vennerne,
eller fodbold med ambitioner om at være med på et højt plan.
Udover almindelige trænings- og kampbaner har vi et stadion med overdækket tribune
og stadionkiosk og en kunstgræsbane med varme, der sikrer gode træningsmuligheder
det meste af året.
Vi har et velfungerende klubhus med kontor, mødelokale og en kiosk/cafe. På længere
sigt har vi et ønske om bedre møde- og loungefaciliteter, der både kan tilgodese de
daglige sociale aktiviteter i klubhuset, og rammerne for vores VIP arrangementer med
sponsorerne.
Nogle af de vigtigste mål for KIF er:
At fastholde og udvikle KIF som egnens førende fodboldklub
At udvikle og fastholde egne talenter, så vi får flere lokale spillere på vores
førstehold
At fastholde vores førstehold som det næstbedste hold i kommunen
Som sponsor i KIF er man en man en væsentlig del af grundlaget for at klubben
fortsat kan arbejde hen imod målene og sikre en stærk klub med både bredde og høje
sportslige ambitioner.

Formand Kjellerup IF
Evan Thorhauge

ET SUNDT
FÆLLESSKAB
At være sponsor i KIF
Vi forsøger at gøre noget ekstra for vore partnere og
sponsorer. Du skal vide, at du er noget særligt, når du er i
selskab med os. Derfor er vore arrangementer eksklusive.

Fodbold og kultur
Vi er overbeviste om, at hvis man vil have en stærk
fodboldklub kræver det en stærk kultur omkring klubben. I
Kjellerup IF har vi begge dele. Ved at styrke forholdet
mellem erhvervslivet og fodboldklubben, opnår begge parter
en gensidig fordel.

Underholdning
Vi tror på, at gode oplevelser binder mennesker sammen.
Derfor skal vore arrangementer og events have en høj
underholdningsværdi, så de fremmer relationerne mellem
vore samarbejdspartnere.
Gode relationer mellem vores partnere og sponsorer
kommer også Kjellerup til gode.

En del af det lokale sammenhold
KIF har siden 1907 været en væsentlig del af den lokale
histore og sportsånd - og det kan mærkes i Kjellerup. I både
arbejdslivet og socialt har Kjellerup IF med tiden slået
stærke rødder, og det er noget vi værner om i sammenhold.

Sponsor- og eventchef
Lars Bræmer

ET STÆRKT BRAND
Sammen er vi stærkest. Og med en stor lokal opbakning er Kjellerup IF et stærkt
brand at være en del af.
Så som en del af Kjellerup IF er du en del af noget større – nemlig et bevis på, at vi
sammen kan opnå meget mere. Et bevis på at dit samarbejde med os, kan bringe
Kjellerup på andres læber.
Fodbold er den mest eksponerede sportsgren i vores
samfund, og sporten har som ingen anden formået at fange folks opmærksomhed på
tværs af grænser, sociale lag, alder og køn. Den opmærksomhed skal vi udnytte til
egnens fordel og bruge som en del af dens branding.
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PROFESSIONELT
NETVÆRK
I Kjellerup IF ser vi et samarbejde med en
virksomhed, som meget mere end et sponsorat.
Vi ser det som et samarbejde mellem to
partnere, der begge ønsker udvikling og
synlighed. Vi ønsker at involvere alle vore
partnere i klubben, så de drager fordel af de
mange muligheder, der naturligt ligger i
Kjellerup- og omegns stærkeste sportsbrand Kjellerup IF.

Kjellerup IF’s brand giver virksomheder i hele
området muligheder for at profilere sig på en
stærk og unik platform. En platform der
følges med stor medieinteresse, hvilket giver
optimale muligheder for eksponering på
internettet samt i dagblade og andre medier.
Som partner i Kjellerup IF får din virksomhed
mere synlighed.
XL Kjellerup Arena giver dig mulighed for
eksponering på bandereklamer og tribune
m.m. Aktiviteter og events er ligeledes
alternativer, hvor du har mulighed for at gøre
din virksomhed, dit brand og dine produkter
mere synlige overfor tilskuere.
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VÆRD AT STØTTE
OP OMKRING

"Kjellerup VVS har i mange år været en trofast
sponsor i KIF. I alle årene har vi ønsket at være
en del af klubben, både fordi vi tror på, at vi som
virksomhed kan være med til at skabe en
attraktiv by, når der er gode forhold for byens
idrætsliv.

Kjellerup IF giver omtale for sponsorer
Vores sponsorer er dem, som er med til at
skabe fundamentet for, at vi kan give børn,
unge og voksne fodboldspillere de bedste
vilkår for at kunne efterleve deres passion
for fodbold.

Er der gode forhold, så er byen attraktiv og det
gør det nemmere at tiltrække og bevare
arbejdskraft i vores virksomhed. Den anden
grund er selvfølgelig, at vi ønsker synlighed og
netværk, så vi kan udvikle vores virksomhed
yderligere. Alt dette er noget KIF kan hjælpe os
med. "

Når man er sponsor i KIF, gør man det for at
opnå synlighed, kendskab og netværk:
Nogle vælger også at være sponsor i KIF,
fordi det er hjerteklubben, og dem er der
også plads til.

- Claus Egholm, Kjellerup VVS. Hovedsponsor i KIF

VIP-ARRANGEMENTER
OG EVENTS
KIF Erhvervsklub afholder 4 årlige VIParrangementer med mad og underholdning
Der kan forekomme øvrige eventstilbud
Fri adgang til alle 1. holds herrer hjemmekampe
inkl. 2 x øl/vand/frankfurter pr. VIP-kort

SE AKTUELLE ARRANGEMENTER
PÅ HJEMMESIDEN
WWW.KJELLERUPIF.DK

STADIONREKORD
MED 1734 TILSKUERE
D. 22 SEPTEMBER, 2021
POKALKAMP KIF - FCM

STYRK
DIT NETVÆRK
OG VÆR EN
AKTIV PARTNER

EN ERHVERVSKLUB MED
MASSER AF
FORDELE
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KIF ERHVERVSKLUB
Man skal huske at udnytte det potentiale, der er
i KIF Erhvervsklub. Ud over sportsoplevelserne er
der en fantastisk mulighed for at netværke med
mulige kunder og forretningsforbindelser.
Dette kan foregå enten ved arrangementerne til
hjemmekampene eller til 4 årlige VIParrangementer. Der kan samtidigt komme
særlige VIP-tilbud mod egenbetaling.
Dit firma profileres på erhvervstavlen, klubbens
hjemmeside med logo samt i kampprogrammet.
Du får mulighed for at sende
firmatilbud/invitationer via mail.
Vi kan ikke leve af at handle med hinanden, men
vi kan godt starte dér!

En erhvervsklub med måløje
Med KIF erhvervsklub er der lagt op til at
fremme og styrke samarbejdet mellem
erhvervslivet og fodboldklubben. Vi stræber efter
både at styrke og danne netværk mellem
medlemmerne af KIF’s Erhvervsklub.
KIF Erhvervsklub tilbyder arrangementer og
events, hvor medlemmer, gennem den fælles
passion for fodbold, kan netværke og komme
hinanden ved professionelt og personligt.
Som medlem af KIF Erhvervsklub øger du din
synlighed i hele regionen.
Målsætning for KIF Erhvervsklub
Vi skal skabe endnu mere begejstring og
stemning og i 2022 satser vi på at få mange nye
erhvervssponsorer ombord.
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BRONZESPONSOR
NETVÆRK OG HOSPITALITY
Medlemsskab af KIF Erhvervsklub
Mulighed for firmatilbud/invitation til alle KIF erhvervspartnere via nyhedsmail
Nyhedsmails og VIP-invitation til sponsorarrangementer
4 x VIP-arrangementer med mad og underholdning for 1 ps
1 x VIP-kort inkl. fri entré og 2 x øl/vand/frankfurter

REKLAME OG EKSPONERING
3 meter bandereklame på XL Kjellerup Arena
Firmalogo på sponsortavle
Logo og virksomhedsnavn på www.kjellerupif.dk
Firmalogo i kampprogram
Ret til anvendelse af KIF-logo kommercielt

SUCCESBONUS
Ved oprykning til 3. division gives der et engangsbeløb på 2.500 kr.

kr. 10.000,- (ex. moms, bandereklameudgift)
Beløbet er for et årligt sponsorat.

Kjellerup IF ønsker minimum en toårig aftale for at udvikle klubben bedst muligt økonomisk, sportsligt og
kommercielt. Ekstra VIP-arrangementer vil forekomme med egenbetaling.
Sponsorpakker kan tilpasses individuelt.
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SØLVSPONSOR
NETVÆRK OG HOSPITALITY
Medlemsskab af KIF Erhvervsklub
Mulighed for firmatilbud/invitation til alle KIF erhvervspartnere via nyhedsmail
Nyhedsmails og VIP-invitation til sponsorarrangementer
4 x VIP-arrangementer med mad og underholdning for 2 ps
2 x VIP-kort inkl. fri entré og 4 x øl/vand/frankfurter

REKLAME OG EKSPONERING
6 meter bandereklame på XL Kjellerup Arena
Firmalogo på sponsortavle
Logo og virksomhedsnavn på www.kjellerupif.dk
Firmalogo i kampprogram
Markedsføring på Kjellerup IF facebook med konkurrence/firmatilbud
KIF fordelskort med et tilbud til medlemmerne og sponsorerne
Ret til anvendelse af KIF-logo kommercielt

SUCCESBONUS
Ved oprykning til 3. division gives der et engangsbeløb på 2.500 kr.

kr. 15.000,- (ex. moms, bandereklameudgift)
Beløbet er for et årligt sponsorat.

Kjellerup IF ønsker minimum en toårig aftale for at udvikle klubben bedst muligt økonomisk, sportsligt og
kommercielt. Ekstra VIP-arrangementer vil forekomme med egenbetaling.
Sponsorpakker kan tilpasses individuelt.
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GULDSPONSOR
NETVÆRK OG HOSPITALITY
Medlemsskab af KIF Erhvervsklub
Mulighed for firmatilbud/invitation til alle KIF erhvervspartnere via nyhedsmail
Nyhedsmails og VIP-invitation til sponsorarrangementer
4 x VIP-arrangementer med mad og underholdning for 2 ps
2 x VIP-kort inkl. fri entré og 4 x øl/vand/frankfurter

REKLAME OG EKSPONERING
6 meter bandereklame på XL Kjellerup Arena
6 x 1.5 meter hegnreklame på XL Kjellerup Arena
Firmalogo på sponsortavle
Logo og virksomhedsnavn på www.kjellerupif.dk
Firmalogo i kampprogram
Markedsføring på Kjellerup IF facebook med konkurrence/firmatilbud
KIF fordelskort med et tilbud til medlemmerne og sponsorerne
Ret til anvendelse af KIF-logo i kommerciel øjemed

KAMPSPONSOR

Profilering på stadion, medier m.m. til 1 hjemmebanekamp

SUCCESBONUS
Ved oprykning til 3. division gives der et engangsbeløb på 2.500 kr.

kr. 25.000,- (ex. moms, bandereklameudgift)
Beløbet er for et årligt sponsorat.

Kjellerup IF ønsker minimum en toårig aftale for at udvikle klubben bedst muligt økonomisk, sportsligt og
kommercielt. Ekstra VIP-arrangementer vil forekomme med egenbetaling.
Sponsorpakker kan tilpasses individuelt.
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STJERNESPONSOR
NETVÆRK OG HOSPITALITY
Medlemsskab af KIF Erhvervsklub
Mulighed for firmatilbud/invitation til alle KIF erhvervspartnere via nyhedsmail
Nyhedsmails og VIP-invitation til sponsorarrangementer
4 x VIP-arrangementer med mad og underholdning for 2 ps
2 x VIP-kort inkl. fri entré og 4 x øl/vand/frankfurter

REKLAME OG EKSPONERING
6 meter dobbeltsidet bandereklame på XL Kjellerup Arena
6 x 1.5 meter hegnreklame på XL Kjellerup Arena
6 meter på kunstofsbanen
Firmalogo på sponsortavle
Logo og virksomhedsnavn på www.kjellerupif.dk
Firmalogo I kampprogram
Markedsføring på Kjellerup IF facebook med konkurrence/firmatilbud
KIF fordelskort med et tilbud til medlemmerne og sponsorerne
Ret til anvendelse af KIF-logo i kommerciel øjemed

KAMPSPONSOR
Profilering på stadion, medier m.m. til 1 hjemmebanekamp

SUCCESBONUS
Ved oprykning til 3. division gives der et engangsbeløb på 2.500 kr.

kr. 35.000,- (ex. moms, bandereklameudgift)
Beløbet er for et årligt sponsorat.

Kjellerup IF ønsker minimum en toårig aftale for at udvikle klubben bedst muligt økonomisk, sportsligt og
kommercielt. Ekstra VIP-arrangementer vil forekomme med egenbetaling.
Sponsorpakker kan tilpasses individuelt.
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SUPERSPONSOR
NETVÆRK OG HOSPITALITY
Medlemsskab af KIF Erhvervsklub
Mulighed for firmatilbud/invitation til alle KIF erhvervspartnere via nyhedsmail
Nyhedsmails og VIP-invitation til sponsorarrangementer
4 x VIP-arrangementer med mad og underholdning for 4 ps
4 x VIP-kort inkl. fri entré og 8 x øl/vand/frankfurter

REKLAME OG EKSPONERING
Bandeeksponering efter aftale
Særlig skilteeksponering foran XL Kjellerup Arena
Firmalogo på sponsortavle
Logo og virksomhedsnavn på www.kjellerupif.dk
Firmalogo I kampprogram
Markedsføring på Kjellerup IF facebook med konkurrence/firmatilbud
KIF fordelskort med et tilbud til medlemmerne og sponsorerne
Ret til anvendelse af KIF-logo i kommerciel øjemed

KAMPSPONSOR
Profilering på stadion, medier m.m. til 1 hjemmebanekamp (inkl. ubegrænset fribilletter)

SUCCESBONUS
Ved oprykning til 3. division gives der et engangsbeløb på 2.500 kr.

kr. 50.000,- (ex. moms, bandereklameudgift)
Beløbet er for et årligt sponsorat.

Kjellerup IF ønsker minimum en toårig aftale for at udvikle klubben bedst muligt økonomisk, sportsligt og
kommercielt. Ekstra VIP-arrangementer vil forekomme med egenbetaling.
Sponsorpakker kan tilpasses individuelt.
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PLATINPONSOR
NETVÆRK OG HOSPITALITY
Medlemsskab af KIF Erhvervsklub
Mulighed for firmatilbud/invitation til alle KIF erhvervspartnere via nyhedsmail
Nyhedsmails og VIP-invitation til sponsorarrangementer
4 x VIP-arrangementer med mad og underholdning for 4 ps
4 x VIP-kort inkl. fri entré og 8 x øl/vand/frankfurter

REKLAME OG EKSPONERING
Tøj- og skilte eksponering efter aftale
Firmalogo i nyhedsmail
VIP-invitationer + topbanner på hjemmeside
Særlig skilteeksponering foran XL Kjellerup Arena
Firmalogo på sponsortavle
Logo og virksomhedsnavn på www.kjellerupif.dk
Firmalogo i kampprogram
Markedsføring på Kjellerup IF facebook med konkurrence/firmatilbud
KIF fordelskort med et tilbud til medlemmerne og sponsorerne
Ret til anvendelse af KIF-logo kommercielt

KAMPSPONSOR
Profilering på stadion, medier m.m. til 1 hjemmebanekamp (inkl. ubegrænset fribilletter)

SUCCESBONUS
Ved oprykning til 3. division gives der et engangsbeløb på 2.500 kr.

kr. 75.000,- (ex. moms, bandereklameudgift)
Beløbet er for et årligt sponsorat.

Kjellerup IF ønsker minimum en toårig aftale for at udvikle klubben bedst muligt økonomisk, sportsligt og
kommercielt. Ekstra VIP-arrangementer vil forekomme med egenbetaling.
Sponsorpakker kan tilpasses individuelt.

HOVEDSPONSOR

ARENASPONSOR
KJELLERUP

PLATINSPONSOR

SUPERSPONSOR

STJERNESPONSOR

GULDSPONSOR

SØLVSPONSOR

BRONZESPONSOR

Sponsorpakker
Platin- og hovedsponsoraftaler forhandles individuelt
Citysponsor
7.500

Netværk & hospitality

Bronzesponsor
10.000

Medlemsskab i KIF-erhvervsklub
Mulighed for firmatilbud/invitation via nyhedsmail
Nyhedsmails og VIP-invitation til sponsorarrangementer
4 x VIP-arrangementer med mad og underholdning

1 ps.

VIP-kort inkl. fri entré og øl/vand/frankfurter

1 ps.

Reklame & eksponering
Tøj/skilteeksponering efter dialog
Firmalogo i nyhedsmail
Bandereklame på XL Kjellerup Arena

60 x 20 cm.

3 m.

Hegnreklame på XL Kjellerup Arena
Særlig skilteksponering foran XL Kjellerup Arena
Firmalogo på sponsortavle
Logo og virksomhedsnavn på www.kjellerupif.dk
Firmalogo i kampprogram
Markedsføring på KIF Facebook med konkurrence/firmatilbud
KIF fordelskort med tilbud til medlemmer og sponsorer

2 stk.

Ret til anvendelse af KIF-logo kommercielt
Bandereklame på kunststofbanen
Succesbonus

Tilkøb af kampsponsorat: 7.500 kr.
Tilkøb af promovering som eventsponsor: 4.000 kr.

2.500 kr.

2.500 kr.

Tilkøb af ekstra VIP-kort: 3.000 kr. pr. person
Tilkøb af værdikuponer og logo på spillertøj efter
individuel aftale.
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Sølvsponsor
15.000

Guldsponsor
25.000

2 ps.

2 ps.

2 ps.

6 m.

2.500 kr.
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Supersponsor
50.000

Platinsponsor
75.000

2 ps.

4 ps.

4 ps.

2 ps.

2 ps.

4 ps.

4 ps.

6 m. dobbeltsidet

6 m. dobbeltsidet

Efter aftale

Efter aftale

6 x 1,5 m.

6 x 1,5 m.

Efter aftale

Efter aftale

2.500 kr.

Stjernesponsor
35.000

6 x 1 m.

6 x 1 m.

2.500 kr.

2.500 kr.

Efter aftale

Sponsorpakker kan tilpasses individuelt.

Kontakt
Sponsor- og eventchef
Lars Bræmer
2963 0770
lars@kjellerupif.dk

INGEN ELITE
UDEN BREDDE

Udarbejdet i samarbejde med:

