Amager Demons leder efter interesserede sponsorer, som
kan se en fordel i at være med til at udvikle Amager
Demons som amerikansk fodboldklub fra ungdom til senior.

Vi er en amerikansk fodbold klub etableret i 2002 med
beliggenhed på Amager og med hjemmebane ved
Amagerhallen. Vi har 100+ medlemmer fordelt over 5 hold
og et aldersspænd fra 9 – 40 år. Vores flagskib, Elite
holdet, spiller i den bedste danske amerikanske fodbold
række, Nationalligaen.

Vi kan tilbyde et samarbejde med en amatør klub, som arbejder under mottoet ”professionelle
amatører”. Vores engagerede medlemmer er med til at gøre Amager Demons til noget helt specielt,
hvor sammenhold, sociale arrangementer, engagement og fremgang er nøgleordene.

I kan forvente eksponering i form af bl.a. reklame på vores
uniformer, hjemmeside og Facebook. Som noget
anderledes kan I benytte vores spillere i fuldt udstyr til bl.a.
reklame arrangementer, hvilket har en tendens til at skabe
ekstra opmærksomhed og kan sætte lidt kulør på jeres
produkt eller arrangement.

Amager Demons AFC
www.amagerdemons.dk
sponsor@amagerdemons.dk

Den lille sponsorpakke består af reklame på vores hjemmeside. I får logo banner og/eller reklame
video på vores hjemmeside www.amagerdemons.dk, sponsorerede artikler samt omtale på Facebook
og Twitter.
Beløb fra kr. 5.000,-

Med den mellemstore sponsorpakke får I også reklame på spilleruniformer. Et firma arrangement, hvor
I kan prøve amerikansk fodbold og til sidst muligheden for at leje spillere til arrangementer, events
eller reklame, til en formidabel pris.
Beløb fra kr. 15.000,-

Den store sponsorpakke hører hjemme i kategorien, hovedsponsor. Foruden, det de andre pakker
inkluderer, har I her gratis brug af Amager Demons spillere til arrangementer, events o.l. Antallet af
spillere og arrangementer afhænger af beløbet.
Beløb fra kr. 30.000,-

Her får I en unik mulighed for at eksponere jeres virksomhed og/eller brand. Som tillæg til de andre
pakker får I her rettigheden til Amager Demons ”mellemnavn”. Amager Demons skifter for en
minimums periode af 2 år navn til Amager ”din virksomhed” Demons. Jeres virksomhed vil derfor blive
set alle de steder, Amager Demons bliver omtalt.
Beløb fra kr. 60.000,-
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