
Sponsormuligheder
Vanløse Floorball, Frederiksberg Floorball og FFK arrangerer 
finaleshowet for de bedste herre- og damehold i landet. 
Det bliver året største floorballfest og vi søger sponsorer og 
samarbejdspartnere, som vil være med til at vise sporten frem for 
hele København.

Vi tilbyder
Som sponsor for DM-superfinalerne bliver I eksponeret 
for over 1000 floorballglade tilskuere og blive inkluderet i 
markedsføringen op til det store event. Desuden får I særlig 
adgang til vores 600 engagerede spillere, trænere og ledere i 
hjertet af København og bliver del af vores nye sponsornetværk, 
hvor I bl.a. kan skabe floorballoplevelser for jeres ansatte.

Støtten går til udvikling 
Jeres støtte bidrager til:

• Nye stærke oplevelser i en af landets største 
ungdomsafdelinger med flere hundrede børn og unge  

• Forbedrede rammer for vores mange breddehold. Lige fra 
dame og herremotionshold til parasportshold og veteranhold

• Et nyt fælles storhold for de tre klubber, som skal spille med 
om medaljer

Forskellige former for samarbejde
Vi har en række forskellige sponsorpakker. Men jeres 
engagement kan også være i form af leverancer eller services. 
Fx søger vi samarbejdspartnere, der kan støtte os med præmier 
eller gavekort til konkurrencer eller bidrage til forplejning eller 
beklædning af vores ca. 100 frivillige hjælpere. Du kan også 
sponsorere en specifik event eller aktivitet på dagen.

Se sponsorpakker på side 2

DM-finaleshow i floorball
9. april 2022 i Frederiksberghallerne

Kontaktinfo
Jesper Malm (sponsoransvarlig) 
@ jespermalm@hotmail.com
#  2294 4161



Guldsponsor:
• Gulvreklame plus to bandereklamer 
• Logo på storskærm samt stor reklame på de frivilliges trøjer  
• 4xVIP-middag  
• Udstillerstand i Fanzonen  
• Deltagelse til vores årlige firmaturnering  
• Stort logo på klapvifter  
• Eksponering på sociale medier

I alt: 15.000 kr.

Sølvsponsor:
• Reklame på endevæg eller to bandereklamer  
• Logo på storskærm samt lille reklame på de frivilliges trøjer  
• 2xVIP-middag  
• Udstillerstand i Fanzonen  
• Deltagelse til vores årlige firmaturnering  
• Lille logo på klapvifter  
• Eksponering på sociale medier

I alt 10.000 kr. 

Bronzesponsor:
• En bandereklamer 
• Logo på storskærm 
• 2xbilletter til finaleshows 
• Deltagelse til vores årlige firmaturnering  
• Lille logo på klapvifter  
• Eksponering på sociale medier  

I alt 3.000 kr. 

”Løs bold”-pakker:
• Logo på storskærm (løbende visning): 500 kr.  
• Udstillerstand i Fanzone: 1500 kr.

Alle priser er ekskl. moms og tryk. 

Sponsorpakker
DM-finaleshow i floorball 2022


