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Med virkning fra underskrifts dato er der indgået GuldPartner aftale mellem ovennævnte parter.

Aftalen er gældende indtil 30.06.2015, hvorefter den udløber uden yderligere varsel. Aftalen er i 
øvrigt uopsigelig, medmindre andet følger af nærværende aftale.

Nordsjælland Håndbolds ydelser er som følger:

• Nordsjælland Håndbold Erhvervsnetværk i kontraktperioden for 4 personer

• Ret til ved intern og ekstern markedsføring at benytte betegnelsen ”GuldPartner for Nordsjælland 
Håndbold”

• Firmanavn på info-TV i forhal

• Firmanavn/logo på klubbens officielle website med link til eget website

• Firmanavn/Logo i alle kampaviser -Partneroversigt 

• 8 VIP-billetter med fortæring før og under NH’s hjemmekampe, inkl. øl, vin og vand 

• 60 adgangskort til alle Nordsjælland Håndbolds hjemmekampe

• Deltagelse i nyhedsmail- og orienteringsservice

• Deltagelse i virksomhedsbesøg

• Fanpakke

• 1 stk. reklame- /tilbudsmail til VIP-medlemmer via NH i løbet af en sæson

• 1 stk. Stand ved publikumsindgang 4 gange i løbet af sæsonen efter nærmere aftale

• Rullebandereklame – Hel langside

• LED bannerreklame i FrederiksborgCentret og banner Helsingør Hallen ved hjemmekampe

• Gavlreklame (80 x 244 cm) i Helsinge Hallerne & Helsingør Hallen (TV-synlig position) kategori A

• Gratis deltagelse for 4 personer til 2 udekampe pr. sæson (inkl. transport, billetter samt 
forfriskning undervejs)

• Mulighed for 2 omdelinger af flyers i hallen

• Forsideannonce i 2 stk. kampprogrammer i løbet af sæsonen samt  2 stk. eksponering i 
Frederiksborg Amts Avis via kampprogram

• 2 stk. spot afspilles i hallen pr. kamp – 15 sek. pr. stk.

• Firmalogo på pressevæg

• Logo på forsiden af NH hjemmeside

• Bannerreklame på NH hjemmeside

• Logo på kamptøj (ryg+arm)

• 1 stk. gulvreklame i målfelt

• 1 stk. gulvreklame ved midterlinje  (ikke synlig ved TV kampe)

GuldPartners tillægsydelser:

• Gulvreklame i mål felt – tillæg ved TV transmission (over 30min.) 
pr. kamp kr. 5.000,- 

• Rullebandereklame – tillæg ved TV transmission (over 30min.) pr. kamp kr. 7.200,-
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Pris for aftaleperioden: kr. 250.000,- ekskl. moms
Betalingstermin: xx. xx xxxx.

Alle priser er ekskl. moms. Omkostninger til produktion af reklamemateriale afholdes 
af partner. Der vil være TV-tillæg på rullebander, gulvreklamer og skilte i TV synlig position.

Dato: 01.07.2015

______________________ _______________________
Firma: Nordsjælland Håndbold ApS
v/ v/


