Give Tennisklubs 2020-plan
- 150 medlemmer, deraf 40 juniorer.
To divisionshold, deraf førsteholdet i
Elitedivisionen
Turneringsaktive juniorer
Udvidelse af klubhuset

Hvem er vi?
Give Tennisklub er en traditionsrig tennisklub med rødder helt tilbage til 1926. Klubben har ca. 100 medlemmer, som
spiller på tre baner, og vi stræber ambitiøst efter at øge medlemstallet i 2018.
Sportsligt er vi med afstand kommunens højest rangerede tennisklub. Vores førstehold har gennemgået en massiv
udvikling gennem de seneste 15 år, hvor vi er gået fra at være en midterklub i serie 1 til at være én af landets bedste
klubber. Vi debuterer i 2018 i landets bedste række, Elitedivisionen, og vi tiltrækker nu automatisk kommunens
bedste tennisspillere, ligesom der også er flere dygtige spillere fra andre kommuner, som vælger at spille for Give
Tennisklub.

Hvilke ambitioner har vi?
Det er vores klare målsætning at fortsætte med at ride på den positive bølge, som længe har været i Give Tennisklub.
Eksemplificeret i 2017-sæsonen, hvor fokus var på både tilgang af medlemmer, styrket juniorarbejde og –træning,
udvidelse og optimering af de ydre rammer, fastholdelse af den store tilskuerinteresse til holdkampene samt
oprykning til elitedivisionen med vores førstehold og oprykning til jyllandsserien med vores andethold.
På længere sigt vil vi gerne være en synlig og dominerende institution i Give, hvor folk kan lide at komme og både
spille og se god tennis. Vi vil fortsat være en klub med en positiv kultur, som fremmer sammenhold og frivilligt
engagement. Vi vil gerne, at mange af byens børn spiller tennis, og at mange af dem bliver særdeles gode til det. Vi
ønsker et tidssvarende tennisanlæg med gode grusbaner, og vi ønsker, at vores førstehold permanent ligger i
Elitedivisionen, mens andetholdet skal være en brugbar rugekasse i Reserveligaen. Vi ønsker at have et meget stærkt
samarbejde med det lokale erhvervsliv, hvor det er vores overbevisning, at vi kan hjælpe hinanden med at skabe
endnu bedre resultater.

Hvad kan vi tilbyde?
På de følgende sider kan du læse, hvilke muligheder du har for at støtte op om Vejle Kommunes højest rangerede
idrætsklub, Give Tennisklub, og hvad du får ud af at indgå et samarbejde med Give Tennisklub. Vi tilbyder forskellige
sponsorpakker, men vi er altid klar til at indgå i dialog, hvis der ønskes noget andet end dét, der umiddelbart ligger i
vores sponsorpakker.
Vi håber, at I vil kaste et grundigt blik på sponsorpakkerne og tage kontakt til os, uanset om I ønsker at tage imod det
ene eller det andet tilbud, om I har særlige ønsker til en anden sammensætning af et sponsorat, eller om I blot ønsker
at give lidt konstruktivt feedback.

Kontaktinfo
Jan Ek, 20 47 46 08
j.ek@vip.cybercity.dk
Lars Baes, 61 65 73 63
larsbaes@live.dk

Hovedsponsor
Indholdet aftales mellem sponsor og GTK
Pris: Aftales indbyrdes parterne imellem
I 2018-sæsonen har vi lavet en aftale om
hovedsponsorat med chokolade- og slikvirksomheden, Carletti.
Aftalen er ét-årig med mulighed for forlængelse.

Diamant
Indholdet aftales mellem sponsor og GTK
Pris: Minimum 15.000 kr. årligt
En diamantsponsor i Give Tennisklub får sammensat et sponsorat nogenlunde efter sponsors ønsker.
Som udgangspunkt har man som diamantsponsor ret til én vindsejlsplads, annonce i kampprogram,
firmalogo på hjemmeside samt sponsortavle i klubhuset.
Give Tennisklub sørger gerne for alt praktisk vedr. bestilling og udfærdigelse af skilte, vindsejl m.m.
Derudover påhviler det Give Tennisklub at stå for ophængning og vedligeholdelse af skilte, vindsejl
m.m.
Herudover vil GTK også bringe historier på klubbens facebookside + hjemmesiden specifikt om sponsor.
Det kan komme på tale, at en diamantsponsor også har sit logo siddende på noget af første- og
andetholdets spillertøj.

Guld
Stort skilt på anlægget eller lignende efter indbyrdes aftale
Pris: 5.000-15.000 kr. årligt
En guldsponsor i Give Tennisklub har som udgangspunkt et større reklameskilt eller lignende hængende
på anlægget. Skiltene er i en størrelse af 300x125 cm.
Herudover vil sponsor figurere med firmalogo på hjemmeside samt sponsortavle i klubhuset. Det kan
komme på tale, at en guldsponsor også har sit logo siddende på noget af første- og andetholdets
spillertøj.

Sølv
Skilt på anlægget eller lignede efter indbyrdes aftale
Pris: 1.500-5.000 kr. årligt
En sølvsponsor i Give Tennisklub har som udgangspunkt et skilt i størrelsen 290x60 cm hængende på
anlægget. Herudover vil sponsor figurere med firmalogo på hjemmeside samt sponsortavle i klubhuset.

Bronze
Digital eksponering, gavekort, præmier eller andet efter indbyrdes aftale
Pris: Under 1.500 kr. årligt
En bronzesponsor vil figurere med firmalogo på klubbens hjemmeside samt sponsortavle i klubhuset.
Derudover vil der være rig mulighed for individuelle aftaler om præmier, gavekort e.l.
En bronzesponsor kan også stå på klubbens spillerskilte, hvortil der ikke udsendes årlige fakturaer.
Udgiften hertil ligger udelukkende i fremstillingen af skiltet.

Info vedrørende skilte og vindsejl
-

-

Det er sponsor, der afgør, hvor skiltene skal fremstilles, men de opstillede mål skal overholdes.
Skiltene skal være vejrbestandige.
Prisen på fremstillingen af skiltene afhænger af antallet af farver, som sponsor ønsker på skiltet.
Vi anbefaler Mila Tryk og Skilte, som er et lokalt firma, der har produceret skilte til Give Tennisklub siden
2001. Materialerne er af høj kvalitet, og det kan ikke ses på selv de ældre skilte, at de har været udsat for
dansk vind og vejr i mange år.
GTK står for fremstilling og bestilling af vindsejl.

Det koster ca. 2.000 kr. + moms at få fremstillet et skilt i størrelsen 290x60 cm. og ca. 3.000 kr. + moms at få
fremstillet et skilt i størrelsen 300x125 cm.
Give Tennisklub sørger gerne for alt praktisk vedr. bestilling og udfærdigelse af skilte og vindsejl. Derudover
påhviler det Give Tennisklub at stå for ophængning og vedligeholdelse af skilte og vindsejl.
Aftaleforhold
-

Sponsoratet gælder fra 1. marts 2018 til 31. februar 2019, og betalingen for sponsoratet fristes til ca. 1.
marts 2018 (Give Tennisklub udsender fakturaer i starten af februar 2018). Ønsker en sponsor ikke at
forlænge sit sponsorat, ophører sponsoratet pr. 31. februar 2019.

