SPONSORPAKKE 1

SPONSORPAKKE 2

2 x 1 meter reklameskilt i begge haller
incl. produktion.

2 x 1 meter reklameskilt i én ene hal
incl. produktion.

Logo på skærm i indgang og i Cafeen

Logo på skærm i indgang og i Cafeen

Gratis lån af mødelokale én gang årligt

Gratis lån af mødelokale én gang årligt

25% rabat på leje af Kultursalen én gang årligt

25% rabat på leje af Kultursalen én gang årligt

25% rabat på medlemskab af Fitness Centret

25% rabat på medlemskab af Fitness Centret

25% rabat på tur-kort til svømmehallen

25% rabat på tur-kort til svømmehallen

Årligt infomøde med stegt flæsk og Persillesovs
for 2 personer excl. Drikkevarer

Årligt infomøde med stegt flæsk og Persillesovs
for 2 personer excl. Drikkevarer

Priser for Sponsorpakker:
Sponsorpakke 1:
kr. 4.000,00 for et år
kr. 10.000,00 for tre år
Sponsorpakke 2:

kr. 2.500,00 for et år
kr. 6.000,00 for tre år

Priserne på Sponsorpakkerne er excl. moms
Rabat for medlemskab i Fitnesscentret og
tur-kort til svømmehallen er for én person
For yderligere oplysninger er du velkommen til, at
kontakte formand Inge-Lise Sterup på
tlf. 2090 5839 eller mail; fts.sterup@fibermail.dk

Årsagen til Corona krisen rammer Alhedens Idræts- og
Kulturcenter meget hårdt, er at vi lavede 2 lidt større
investeringer i 2019, som vi budgetterede med kunne
tilbagebetales over driften de næste 3 – 5 år, men med
nedlukningerne har vi desværre ikke de indtægter vi
også havde budgetteret med.
I kan læse yderligere om vores økonomiske situation
på Facebook og på vores hjemmeside.
Vi vil naturligvis gøre alt vi kan for, at komme godt
gennem krisen og glæde os til vi igen kan mødes.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

STØT ALHEDENS IDRÆTS-OG KULTURCENTER
TIL, AT KOMME VIDERE EFTER CORONA
NEDLUKNINGERNE!

Alhedens Idræts- og Kulturcenter, Trehusevej 7, Frederiks, 7470 Karup J,
info@alhede-hallerne.dk, www.alhede-hallerne.dk CVR: 11132316

BRONZE – MEDLEMSPAKKE

SØLV-MEDLEMSPAKKE

Rabatterne gælder et år!

Rabatterne gælder et år!

10% rabat ved leje af kulturhus én gang årligt

15% rabat ved leje af kulturhus én gang

10% rabat på tur-kort til svømmehallen

15% rabat på medlemskab i Fitness Centret

Gavekort til én pølse og én øl på Stadion (sponseret af
AIF)

15% rabat på tur-kort til svømmehallen

Årligt infomøde med stegt flæsk og persillesovs
for 2 personer excl. drikkevarer
Pris kr. 250,00 incl. moms

Gavekort til én pølse og én øl på Stadion (sponseret af
AIF)
Årligt infomøde med stegt flæsk og persillesovs
for 2 personer excl. drikkevarer
Pris kr. 500,00 incl. moms

GULD – MEDLEMSPAKKE
Rabatterne gælder et år!

DIAMANT – MEDLEMSPAKKE

20% rabat ved leje af kulturhus én gang årligt

Rabatterne gælder et år!

20% rabat på medlemskab i Fitness Centret

25% rabat ved leje af kulturhus én gang årligt

20% rabat på tur-kort til svømmehallen

25% rabat på medlemskab i Fitness Centret

Gavekort på kr. 100,00 til køb af mad i Cafeen

25% rabat på tur-kort til svømmehallen

Gavekort til én pølse og én øl på Stadion (sponseret af
AIF)

Gavekort på kr. 200,00 til køb af mad i Cafeen

Årligt infomøde med stegt flæsk og persillesovs
for 2 personer excl. drikkevarer
Pris kr. 750,00 incl. moms

Gavekort til én pølse og én øl på Stadion (sponseret af
AIF)
Årligt infomøde med stegt flæsk og persillesovs
for 2 personer excl. Drikkevarer
Pris kr. 1.250,00 incl. moms

Køb medlemspakken nu og kom i gang med dine
fordele så snart vi igen må åbne!
Fordelene gælder et år fra det første ”klip” du får i
dit ”klippekort” – læs mere herom på Facebook og
Alhedens Idræts- og Kulturcenters hjemmeside.

LIGE NU MÅ VI IKKE GIVE HÅND, MEN GERNE GIVE EN
HÅNDSRÆNING!
VI HÅBER PÅ JERES OPBAKNING - OG GLÆDER OS TIL
IGEN, AT KUNNE BYDE JER INDENFOR!

Der kan betales både på MobilPay nr. 53670 og i Bank
på konto nr. 5959 5000445.

Alhedens Idræts- og Kulturcenter, Trehusevej 7, Frederiks, 7470 Karup J,
info@alhede-hallerne.dk, www.alhede-hallerne.dk CVR: 11132316

