Bliv sponsor for Slagelse Garden
Støt udviklingen af unges sociale og musikalske kompetencer

Vi har et af Danmarks
mest talentfulde
harmoniorkestre og
mange nye talenter på
vej









Fakta om
Slagelse Garden
Danmarks 2. bedste
harmoniorkester
Garden med størst
fremgang ved
seneste DM
65 aktive gardere
839 medlemmer
gennem årene
Startet i 1977
Består af et
tambourkorps og et
harmoniorkester

Kontakt
Slagelse Garden
Jacob Frederiksen
58 50 50 22
info@slagelsegarden.dk
www.slagelsegarden.dk

Slagelse Garden er en forening, hvor den enkelte udforsker
sine kreative sider, udvikler sin personlighed og
selvstændighed og styrker sine sociale kompetencer som
en del af fællesskabet i et mangfoldigt musikmiljø.
Støt Slagelse Garden og bidrag til udvikling af unges
livskompetencer gennem optræden med musik.
Sponsorat- “Sponsorer
type en garder”
Indhold
Privat

“Sponsorer
en garder”

Sponsoroversigt
(hjemmeside)

Navn

Navn med
link

Logo på forsiden
af hjemmesiden

-

-

Ja

Ja

Ja

Bevis

Bevis

Billede

Billede

Billede

Arrangement
med
Slagelse Garden

-

-

-

50% rabat

1 gratis
arrangement

Logo på trailer

-

-

-

Ja
Lille logo

Ja
Stort logo

500 kr.
årligt

1.000 kr.
årligt

2.500 kr.
årligt

5.000 kr.
årligt

10.000 kr.
årligt

Sponsorbevis/
billede

Beløb

Bronze

Sølv

Guld

Erhverv
Navn med Navn med
Navn med
logo og link logo og link logo og link

Sponsorkontrakt
Med Slagelse Garden

Ja tak – jeg/vi ønsker at tegne følgende sponsorat(er) (sæt venligst kryds):









“Sponsorer
en garder”
Privatperson1

“Sponsorer
en garder”
Virksomhed1

Bronze

Sølv2

Guld2

500 kr.

1.000 kr.

2.500 kr.

5.000 kr.

10.000 kr.

3 år

3 år

3 år

3 år

3 år

2 år

2 år

2 år

2 år

2 år











1 år

1 år

1 år

1 år

1 år
























Med en flerårig sponsoraftale kan du/I være med til at sikre en
langsigtet planlægning og talentudvikling i Slagelse Garden.
Ved tegning af en flerårig sponsoraftale opnås en rabat på 2. år på 5% og på 3. år på 10%.
Sponsoratet betales løbende – ikke som en engangsbetaling.
Sponsoroplysninger:
Navn:

________________________________________________________

Kontaktperson:
Adresse:

E-mail-adresse:
Hjemmeside:



________________________________________________________

Jeg ønsker, at mit/virksomhedens navn nævnes i sponsoroversigten på Slagelse Gardens hjemmeside
(Hvis sponsoratet indebærer brug af logo, bedes logoet sendt pr. e-mail til info@slagelsegarden.dk).

Dato:

____________201
Underskrift

Bankoplysninger (sponsorbeløbet bedes overført til):
Sydbank
Reg.nr.: 0570
Kontonr.: 5730001543
Betalingsidentifikation: Sponsorens navn
Hvis du/I gerne vil støtte Slagelse Garden, men ovenstående sponsorpakker ikke dækker dine/jeres ønsker,
kontakt venligst Slagelse Gardens formand Jacob Frederiksen, Kassebjerggårdsvej 21, 4200 Slagelse,
tlf.:58 50 50 22, e-mail: info@slagelsegarden.dk.
1)

Hvis du/I ønsker at sponsorere en bestemt eller flere garder(e), kan det oplyses her:
Navn:_____________________________________________ Evt. gardernr.:_______
Navn:_____________________________________________ Evt. gardernr.:_______

2)

Sponsoren skal selv afholde omkostninger til udarbejdelse af logo til Gardens trailer.

