BLIV SPONSOR FOR BLOVSTRØD LØVERNE
OG FÅ EN MEGA STOR EKSPONERING AF DIT FIRMA
Løbeklubben Blovstrød Løverne tilbyder interesserede sponsorer reklameplads på vores
meget besøgte hjemmeside www.blovstrod-loverne.dk
Blovstrød Løverne der har over 1.000 medlemmer er repræsenteret ved folk i alle aldre og
fra alle samfundslag. De meget aktive medlemmer er, for størstepartens vedkommende fra
Allerød Kommune, men mange er også bosat i Birkerød, Farum, Bagsværd, Hørsholm,
Rungsted samt øvrige Nordsjælland.
Siden lanceringen af www.blovstrod-loverne.dk den 15. marts 2008 har Løvernes
hjemmeside været besøgt over 525.000 gange, hvilket giver over 900 daglige besøg.
Der er følgende muligheder for at få dit firmalogo og/eller tilbud lanceret på hjemmesiden.
Hovedsponsor: 10.000 kr.
Et logo liggende i topbanneret, se længere nede for mere info om vores topbanner.
Du inviteres til en spændende aften, hvor du kan dyrke netværk sammen med andre
hoved eller mellemsponsorer.
Vi tilbyder endvidere dig og dine medarbejdere en aktiv dag med løbetræning eller walking
med Løverne. Du kan vælge mellem mandag, torsdag 17.30 eller lørdag kl. 10.00.
Medarbejderne bliver placeret på et hold, hvor løbe eller ganghastigheden passer til deres
niveau. Kan opfølges med et foredrag omkring aktiv livsstil.
I inviteres 2 personer med til årets Løvefest med spisning.
Mellemsponsor: 5.000 kr.
Et logo liggende i topbanneret se længere nede for mere info om vores topbanner.
Du inviteres til en spændende aften, hvor du kan dyrke netværk sammen med andre
hovedsponsorer.
Vi tilbyder endvidere dig og dine medarbejdere en aktiv dag med løbetræning eller walking
med Løverne. Du kan vælge mellem mandag, torsdag 17.30 eller lørdag kl. 10.00.
Sponsor: 1.000 kr.
Et rullebanner som kører i højre side sammen med andre sponsorer
Hvis der skal være tilkobling fra logo til egen hjemmeside + 1000 kr.
Logoer vises i størrelsen 120*150 pkt.
Generelt om logoer i vores topbanner.
Topbanneret er altid synligt, og viser 3 logoer ad gangen. Hver gang der klikkes på et
element på siden skiftes de 3 logoer til 3 tilfældige nye. Ved klik på et logo, åbnes et
tilknyttet link i en ny browser, eller et PDF dokument.
Logoer vises i størrelsen 260*80 pkt.
Du står selv for fremstilling af logoer til hjemmesiden.
Aftalen gælder for et år af gangen og hvis der skal ændres på banneret i løbet af perioden
koster dette kr. 200 pr. gang.

