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AABYHØJ BASKET IF 

SPONSOR

HOME OF THE 
GREENS



OM AABYHØJ BASKET
Aabyhøj Basketball – stiftet 1963 – er en af Jyllands største basketball klubber, med ca. 200 
aktive spillere, hvoraf hovedparten er ungdomsspillere. Vi er også en eliteklub i basketball 
sammenhæng. 

I AAIF Basketball har vi store forventninger til den sportslige og sociale fremtid for 
klubben – Hermed er ungdommens forældre inviteret til at tage del heri. AAIF Basketball 
skal fortsat være en storklub, der også gør sig gældende i eliten.

KLUBBEN
• Stiftet 1963
• Dameliga første gang i 1978
• Danskmester 2 gange
• Jyllands største klub
• 200 aktive medlemmer

DAMELIGA
• DM 1997 + 2001
• Pokaltitel 1997, 1998, 2009
• Pokal Sølv, 8 gange
• 2-4 piger tager hvert år fra Aabyhøj  
 til USA (4 års College Basket)

HIGH
ROLLER
GOLD
KR. 10.000

BIG 
SPENDER
SILVER
KR. 5.000

SMALL 
SPENDER
BRONZE
KR. 2.000

ER DU VILD MED  
BASKET?  
Bliv sponsor for danmarks 
bedste basket piger, og hjælp 
dem med at blive i toppen af 
dansk basketball. 

Læs mere om alle fordelene som sponsor på bagsiden

facebook.com/
aaifbasket



www.facebook.com/aaifbasket

BLIV SPONSOR
Hjælp med at tiltrække danske spillere  (Der kommer Hjem fra USA+EU). 
Og danne en platform for vores talentfulde U-15 og U-16 piger som skal 
tilbage i top 4. Du får mulighed for at bakke op om vores bestræbelser på 
at fortsætte vores ambitioner om at være med i toppen af dansk dame 
basketball, og du kan bakke op og støtte til en særdeles favorabel pris. 

ALLE SPONSORER
 Bliver nævnt til alle hjemmekampe
 Kommer på Åbyhøjs hjemmeside  (ca. 40.000 unikke besøgende)
 Bliver nævnt på facebook
 Får gratis kaffe og kage til alle hjemmekampe
 Mulighed for at bruge spillerne til events

FOR YDERLIGERE INFORMATION 
Per Byrial Andersen pba@el-salg.dk Mobil: 4034 2768
Mikkel Bøgh mikkel@beech.dk Mobil: 2165 0904
Kenneth Holmboe kholmboe@live.dk Mobil: 2161 4814

 SPONSORATER GULD (KR. 10.000) SØLV (KR. 5.000) BRONZE (KR. 2.000)

Bandereklame 

Facebook   
Spiller Sponsor   
Tryk på shorts *   
Tryk på trøje *   
Logo med link fra webside   
1 special event  
Netværk   
Sæsonkort (Stk)   

* Tryk på tøj forhandles individuelt. Alle priser er ekskl. moms.
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