
Bliv sponsor for
 

Midtthy Cykelmotion



Midtthy Cykelmotion er en nystartet cykelklub. Vi dyrker flere former for 

cykling - både indendørs, på racercykel og på mountainbike – og har 

plads til både motionister og konkurrenceryttere. Vi mødes til fælles 

træning, tager på ture og deltager i konkurrencer sammen. Derudover har 

klubbens medlemmer en række fordele, bl.a. ved køb af cykler og udstyr, 

beklædning og energiprodukter. 

Vores fælles passion er cykling! 

Vi glæder os til at byde dig velkommen som sponsor!

Om Midtthy Cykelmotion



Om Midtthy Cykelmotion
Vi byder alle sponsorer velkommen, og garanterer fuld værdi for sponsorater i form af profilering 
ved både træning, løb samt på vores hjemmeside.

Vi tilbyder følgende sponsorater:

Trøjesponsorat:
Der er mulighed for profilering af en eller flere stor sponsorer eller flere mindre på både forside og 
bagside af trøjen.

Buksesponsorat:
Vi anvender både korte og lange bukser, og det vil være muligt at få en meget synlig profilering via 
et buksesponsorat.

Energidrik, energibarer og dunke:
Vi anvender mange dunke til både løb og træning samt energibarer og energidrik. Sponsoratet 
henvender sig primært til forhandlere af energiprodukter.

Guldsponsorat: 
1500 kr. årligt  med en binding for 3 år. Guldsponsoratet indbefatter stort logo på cykeltøjet, logo på 
hjemmesiden, samt logo på opslag og i hvervningsbrochurer.

Sølvsponsorat: 
500 kr. årligt med en binding for 3 år. Sølvsponsorattet indbefatter logo på cykeltøjet og logo på 
hjemmesiden.

For yderligere information omkring sponsorater er du meget velkommen til uforpligtende, at 
kontakte Jacob Østerby Pedersen pr telefon 2099 1133 eller på
email: midtthycykelmotion@gmail.com

Sponsorater



Nedenfor kan ses forskellige placeringer af logo. 

Vi tillader os at placere logoer bedst muligt i forhold til 
designet.

Der vil også være mulighed for logo på cykelbukserne.

Placering af logoer



Sponsoraterne vil blandt andet gå til tilskud til 
indkøb af cykeltøj til foreningens medlemmer. 
Prisen skal gøres så attraktiv at vi får så mange sæt 
ud og køre som muligt. 

Vi har valgt en god kvalitet og derved vil alle 
sponsorer blive repræsenteret på tøjet i minimum 
3 år. 

Cykeltøjet er af mærket Vangard.

Placering af logoer





Midtthy Cykelmotion

Hvis du har spørgsmål eller godt kunne tænke dig at blive sponsor i 
Midtthy Cykelmotion kan du kontakte Jacob Østerby Pedersen på tlf.: 
2099 1133 eller på email: midtthycykelmotion@gmail.com

Logo eller grafik skal sendes til ovenstående mailadresse i formaterne: 
AI eller EPS.  




