
aab kvinde elitefodbold A/S  
bliv sponsor med hjertet





Niveauskifte  
kræver mod
Kvindeelitefodbold i Danmark er på en spændende rejse. Topresultater for landsholdet
skaber optimisme, og kvindekommissionen med Lykke Friis, Helle Thorning og Christian
Stadil i spidsen, har sat ambitiøse 2020 mål.

Vi har i AaB for alvor siden år 2010 arbejdet målrettet på at skabe de bedste pige- og
kvindefodboldspillere i Danmark. Det er lykkedes ganske godt. Vi har blandt andet udviklet
over 10 ungdomslandsholdsspillere. De er også en del af den talentmasse, som
skal sikre indfrielse af vores ambitiøse målsætning om at spille i den bedste liga i løbet
af få år.

bliv sponsor med hjertet 
Som Sponsor Med Hjertet er du med til at understøtte den rejse, vi er på, og sikre det
niveauskifte der skal til for at kunne spille på absolut højeste plan.

Vores sponsorer har hjertet på rette sted og brænder for at hjælpe AaB frem i dansk
kvindefodbold. Vi har derfor skabt et overskueligt og transparent sponsorkoncept, hvor
vi kan matche Jeres muligheder og behov.

Ovenstående kan laves for vores U18 DM eller 1. division kvinder. Der er også mulighed

for at tegne et sponsorat for begge hold.

Ligeså er der mulighed for at blive sponsor på træningssæt, som bruges 4-6 gange i

ugen eller på udebanesæt som bruges op mod 1/3 af alle kampe.

Hovedsponsorater aftales særskilt og medfører bl.a. tryk på brystet.

Type af sponsorat

Logo/navn på sponsortavle Ja Ja Ja Ja

Logo/navn på hjemmeside Ja Ja Ja Ja

Promovering via sociale medier Ja Ja Ja Ja

Bandereklame 9 meter 6 meter 3 meter -

Kampsponsor hjemmebane 2 kampe 1 kampe - -

Sponsorarrangement 2 billetter 1 billetter - -

Logo på hjemmebanekamptrøje (ryg) 4 tryk 2 tryk 1 tryk -

Logo på shorts 4 tryk 2 tryk 1 tryk -

*Årlig pris ved 2-årig aftale

* alle priser er ekskl. moms

35.000 20.000 10.000 5.000

Guld Sølv Bronze Sponsor
med hjertet



Vil du vide mere?
Så tag fat på vores sponsor med hjertet team på:

sponsormedhjertet@aabaf1885.dk
AaB Kvinde Elitefodbold A/S


