Priser 2017:
Reklameskilte i Hallerne
HUI kan tilbyde leje af reklamepladser i vores haller til skilte i størrelsen ca.
60 x 200 cm.
Ved at leje flere pladser i forlængelse af hinanden, kan man på den måde opnå
ret store reklamepladser i hallerne.
Ved indgåelse af aftale, vil aftalen blive forlænget automatisk til aftalen opsiges.
Ved en løbende aftale er der altid opsigelse løbende år plus et år, til et
regnskabsårs afslutning.
Enkelt/årsaftale
Leje af 1 reklameplads til skilt på ca. 60 x 200 cm kr. 1.995 stk / år.
Ved leje af 3 eller flere reklamepladser nedsættes prisen pr. efterfølgende
reklameplads fra skilt nummer 3.
Ved leje af flere reklamepladser kontakt os for nærmere aftale.
3 reklamepladser a ca. 60 x 200 cm koster således samlet kr. 4.500 / år.
6 reklamepladser a ca. 60 x 200 cm koster således samlet kr. 7.500 / år.
8 reklamepladser a ca. 60 x 200 cm koster således samlet kr. 8.000 / år.
Foruden ovenstående lejepriser tilkommer der en engangsudgift pr. skilt til
produktion. Der fremsendes særskilt faktura på skilteproduktion ved aftalens
påbegyndelse.
Se HUI Brochuren for yderlige forklaringer og placering af skiltene.

Klubsponsor
Optimal udnyttelse af synlighed:
Som Klubsponsor i HUI får i naturligvis den største synlighed og eksponering i og
omkring klubben.
Vi vil i HUI gøre alt hvad vi kan for at fremhæve vores klubsponsor, i alle
tænkelige situationer.

Klubsponsoratet indeholder følgende:
* I får den bedste placering til jeres logo på vores hjemmeside med link til jeres
egen hjemmeside. Link og logo placeres på startside for hovedafdelingens
hjemmeside samt alle de enkelte afdelinger’s forside. I vil ligeledes være at
finde på vores fælles sponsoroversigt med jeres logo, på hjemmesiden og ved
indgangen til hallerne.
* Vi giver relevant omtale på vores sociale medier efter aftale.
* På HUI’s 2 Storskærme vises reklamer for Jeres virksomhed, i kategori 4
* Gode skilte placeringer i hallerne med 8 skilte. Enten alle 8 i samme hal eller 4 i
hver hal. Mulighed for 1 stort skilt på størrelse med 8 skilte!
* Synlighed på enten roll up banner eller storbanner ved HUI arrangementer
sammen med øvrige sponsorer.
* Synlig ekstra logobranding i gangen og cafeteria i glaspartierne
* Efter aftale er der mulighed for distribution af reklamematerialer til
medlemmerne og besøgende hos HUI.
* Promovering af virksomhedens produkter efter aftale.
* 2 billetter til Hørup Efterårsfest.
* Mulighed for at opstille en stand ved stævner og arrangementer som HUI
arrangerer.
Se HUI Brochuren for yderlige forklaringer.
Pris kr. 12.000 / år

Guldsponsor
Synlig eksponering:
Som Guldsponsor i HUI får i stor synlighed og eksponering i og omkring klubben.
HUI giver en god og synlig reklame på HUI’s hjemmeside med link, omtale på
øvrige medier, eksponering på vores interne tv, gode skilte placeringer i
hallerne.
Guldsponsoratet indeholder følgende:
* I får den gode placering til jeres logo på vores hjemmeside med link til jeres
egen hjemmeside. Linket med logo placeres på hovedforeningens startside. I
vil ligeledes være at finde på vores fælles sponsoroversigt med jeres logo, på
hjemmesiden og ved indgangen til hallerne.
* Vi giver relevant omtale på vores sociale medier efter aftale.
* På HUI’s 2 storskærme vises reklame for Jeres virksomhed i kategori 3.
* Gode skilte placeringer i hallerne med op 4 skilte i hallerne.
* Synlighed på enten roll up banner eller storbanner ved HUI arrangementer
sammen med øvrige sponsorer.
* 2 billetter til Hørup Efterårsfest.
Se HUI Brochuren for yderlige forklaringer.
Pris kr. 9.000 / år

Sølvsponsor
God eksponering:
Som Sølvsponsor i HUI får i god synlighed og eksponering i og omkring klubben.
HUI tilbyder en synlig placeringer på reklameskilte I hallerne, web-reklame,
eksponering på HUI’s interne Tv mm.
Sølvsponsoratet indeholder følgende:
* Gode skilte placeringer i en af hallerne med 4 skilte samlet.
* På HUI’s 2 storskærme vises reklame for Jeres virksomhed i kategori 2.
* I får en forside placering til jeres logo på forsiden af en de enkelte afdelingers
sider med likt til Jeres egen hjemmeside, samt I vil være repræsenteret på den
samlede sponsoroversigt med jeres logo, på hjemmesiden og ved indgangen til
hallerne.
Se HUI Brochuren for yderlige forklaringer.
Pris kr. 7.500 / år

Intern Tv
Profil reklame på tv skærmene:
Det er muligt at købe reklame spots, på HUI’s interne TV skærme.

Der er placeret to storskærme i hallerne, hhv 1 ved hovedindgangen og 1 i
cafeteriaet. Begge skærme kører forskudt samme karrusel.
Der er 4 prioriterede kategorier af visninger.
Når man køber Tv profil reklame hos HUI, vises reklamen i takt med de
almindelige informationer og billeder fra events samt arrangementer.
1 billede i kategori 1
kr. 1.000 / år
Lille del af skærmen
Garanteret visning af reklame minimum hvert 10 minut.
Hvert billede vises ca. 5. sekund
1 billed i kategori 2
kr. 1.500 / år
Lille del af skærmen, men med dobbelt antal visninger
Garanteret visning af reklame minimum hvert 5. Minut
Hvert billede vises ca. 5 sekunder
1 billede i kategori 3
kr. 2.000 / år
Store del af skærmen. Hver billede vises ca. 10 sek.
Garanteret visning af reklame minimum hvert 10. minut
1 billede i kategori 4
kr. 3.500 / år
Store del af skærmen, men med dobbelt antal visninger.
Hvert billede vises ca. 10 sek.
Garanteret visning af reklame minimum hvert 5. minut

Informationer til tv skærm:
JPG billede til kategori 1 og 2 skal leveres i 552 x 196 pixels
JPG billede til kategori 3 og 4 skal leveres i 1118 x 626 pixels
Leveres JPG billede/logo i den korrekte størrelse, tilkommer der ikke ekstra
omkostninger i forbindelse med opsætningen på skærmene.
Kan JPG billede/logo ikke leveres i den rigtig størrelse, kan reklame/logo
laves/justeres efter ønske af ekstern samarbejdspartner.
Prisen pr. jpg billede til brug på HUI skærme koster ca. kr. 350, som faktureres
direkte fra samarbejdspartner.
Udskiftning af billeder koster kr. 100 pr. billede pr. gang billedet udskiftes
efterfølgende.
Beløbet faktureres direkte fra samarbejdspartner.
Videoafspilning også muligt.
Kontakt os nærmere, hvis du ønsker en video visning, istedet for et billede.
Video kan vare op til 30 sekunder.

Hjemmeside
Logo på hjemmesiden:
Hovedforeningen:
Bliv synlig som sponsor på HUI’s hoved hjemmeside.
Aktivt link på hjemmesidens forside med link til egen hjemmeside.
Link og logo placeres under klub og guldsponsor, som altid vises øverst.
Prisen for aktivt link på hui’s forside for hovedafdelingen udgør kr. 2.500,-/år
Afdelingerne:
Bliv synlig som sponsor på afdelingernes hjemmeside.
Aktivt link på hjemmesidens forside med link til egen hjemmeside.
Link og logo placeres under klub og guldsponsor, som altid vises øverst.
Prisen for aktivt link på afdelingernes forside udgør kr. 1.500,-/år
Informationer:
Logo til hjemmeside skal leveres i jpg 165 px bred og max 65 px høj i 75 ppi.
Kan I ikke levere fædigt logo i korrekt størrelse, kan dette gøre af ekstern
samarbejdspartner.
Skal logo laves/justeres ud fra eksisterende billeder/materialer koster dette kr.
350, som faktureres fra eksterne samarbejdspartner.
Alle priser nævnt i dette prisark er eksklusiv moms.
For alle sponsor- og reklameaftaler gælder, at sponsor skal levere færdigt
materiale til tryk og visning. Trykkeri eller grafisk samarbejdspartner kan
tilpasse materialer efter regning til sponsor.

Sponsorsiden:
Bliv synlig som sponsor på HUI’s sponsorside og på HUI sponsorliste
Logo på HUI’s materialer over sponsorer.
Logo placeres på oversigt over sponsorer på den nederste del af oversigten, på
såvel hjemmeside, såvel på materialer i klubbens område.
Prisen for logo på oversigten udgør kr. 1.000,-/år
Det er også muligt kun af få skrevet jeres firmanavn på listen over sponsorer.
Navnet skrives med samme standard skrifttype som det øvrige materiale.
Prisen for navnelistning på oversigten udgør kr. 500,-/år

