SAMLET SPONSORAT AF STÆVNER 2019
DANSK KARATE UNION
Dansk Karate Union holder hvert år flere stævner, hvor karateudøvere fra hele Danmark dyster mod
hinanden i enten kamp eller kata (teknisk disciplin). I den forbindelse tilbyder Dansk Karate Union én
samlet profilering og markedsføring ved årets fire store stævner:
-

Børnestævnet Oyama Cup

-

Danmarksmesterskaberne i kata

-

Danmarksmesterskaberne i fuld kontakt karate og Fyn Open

-

Danish Open (internationalt stævne)

Branding
Ved at købe et sponsorat til Dansk Karate Unions stævner støtter I fire karate-events i Danmark, hvoraf
Danish Open også har internationale deltagere. Samtidig associeres jeres brand med en sportsgren,
der har følgende egenskaber:


Gennemslagskraft



Disciplin



Udholdenhed



Smidighed



Hjerte

Målgruppe
Dansk Karate Unions stævner er events, der tiltrækker flere målgrupper med fælles interesse for
kampsport og japansk kultur. Her er både voksne deltagere, børn og forældre repræsenteret.
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Organisator
Dansk Karate Union er en ikke-kommerciel forening, der tæller mange medlemmer i klubber over hele
landet. DKU’s aktiviteter er fremmende for Karate og Martial Arts generelt. Organisationen er medlem
af NPO Shinkyokushin i Japan.

Medieplan
Stævnerne forventes besøgt af karateudøvere fra hele landet, og samtidig deles billeder, film og
opslag på de forskellige klubbers Facebook sider. Her er altså rig mulighed for at sikre sig god
eksponering mod en spændende målgruppe.

Sponsorater
Vi tilbyder 3 forskellige typer sponsorater. 1 platin sponsorat, 2 guldsponsorater og almindelige
sponsorater. Derudover er det også muligt at lave et personligt sponsorat. Se mere på de næste sider.

Fradrag for selskaber og virksomheder
"Det er muligt for selskaber og virksomheder at få fuldt fradrag for den del, der kan henføres til
reklamedelen af sponsoratet." Læs mere om skatteregler og sponsorater her:
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2017/virksomheders-fradrag-forudgifter-til-sponsorater?fbclid=IwAR1THmH95sihgsoS8Z_atGBSmlWr-ES7c34VEsXZrkf9cyum7JZr7dEIWKU

Kontakt
Bestil dit sponsorat ved at sende os en e-mail til DKUsponsor@kyokushin.dk
Oplys os dit navn, e-mail, evt. firmanavn og str. t-shirt, og du vil modtage et sponsor indbetalingskort.
Efter modtagelse af din sponsor indbetaling vil du modtage en ordrebekræftelse.
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PLATIN SPONSOR PAKKE – 1 FIRMA
PRIS: kr. 13.000,INDHOLD:
- 8 pladser til hvert stævne (værdi: ca 1.600 kr.)
-

Nævnes med firmanavn og logo som hovedsponsor på fælles sponsor roll-up

-

Mulighed for at opstille 2 roll-ups / foldbare sponsorskilte til stævnerne (leveres af sponsor selv)

-

Logo på flyer til alle stævnerne (står som hovedsponsor)

-

Nævnes som hovedsponsor i invitation til klubber i både Danmark og udland

-

Nævnes som hovedsponsor på Facebook ifm. stævnerne

-

Helside i stævneprogram til Danish Open og DM (materiale leveres af sponsor)

-

4 sponsor T-shirts

GULD SPONSOR PAKKE – 2 FIRMAER
PRIS: kr. 7.000,INDHOLD:
- 4 pladser til hvert stævne (værdi: ca 800 kr.)
-

Firmanavn og logo på fælles sponsor roll-up

-

Mulighed for at opstille eget roll-up til stævnerne (leveres af sponsor selv)

-

Logo på flyer til alle stævnerne

-

Nævnes som sponsor i invitation til klubber i både Danmark og udland

-

Nævnes på Facebook ifm. stævnerne

-

Halvside i stævneprogram til Danish Open og DM (materiale leveres af sponsor)

-

2 sponsor T-shirts
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SPONSOR PAKKE
PRIS: kr. 3.000,INDHOLD:
- 2 pladser til hvert stævne (værdi: ca 400 kr.)
-

Firmanavn og logo på fælles sponsor roll-up

-

Logo på flyer til alle stævnerne

-

Nævnes på Facebook ifm. stævnerne

-

Kvartside i stævneprogram til Danish Open og DM (materiale leveres af sponsor)

-

1 sponsor T-shirt

PERSONLIG SPONSOR PAKKE
PRIS: kr. 1.200,INDHOLD:
- 2 pladser til hvert stævne (værdi: ca 400 kr.)
-

Navn på fælles sponsor roll-up

-

1 sponsor T-shirt
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