
Invitation til samarbejde mellem Kongsdal Bådelaug og Sponsorer.

Kongsdal Bådelaug er en selvejende Institution, som siden 1989 har drevet Kongsdal 
Lystbådehavn. Havnen er smukt beliggende i Mariager Fjord, ... af gode grunde kaldet Danmarks 
smukkeste fjord. 
Der er plads til 100 lystfartøjer med tilhørende klubhus og servicefaciliteter. 
Café Fyret, som er integreret i klubhuset, er bortforpagtet.
Havnen drives af frivillig arbejdskraft, og modtager ikke kommunal støtte, pånær et mindre 
lokaletilskud.

Kongsdal Bådelaug har ca. 140 medlemmer, og besøges årligt af over 1000 overnattende gæster.
Desuden besøges havnen flittigt af de omkringboende for eksempel borgerne i Assens, samt af folk 
på tur for eksempel motorcykel-entusiaster og folk på køretur.

Som sponsor kan du få et skilt på havnen, som er placeret centralt, synligt for alle besøgende på 
havnen.
Selvom man ikke synes, at et sådant skilt direkte vil gavne firmaets indtægt, så husk at det sender et
godt signal om, at lige nøjagtig dit firma støtter op om frivillig arbejdsindsats og engagement.

Kongsdal Baadelaug har desuden en hjemmeside og en facebookside, som vores sponsorer også får 
reklame på.
Hjemmesiden er veletableret og har kørt i 8 år, og har i 2018 haft ca. 75.000 besøg og 700.000 hits. 
Se https://www.kongsdal-baadelaug.dk
Her får sponsor reklame i form af logo med link til jeres hjemmeside.
Facebooksiden har i 2019 400 følgere. Her”liker” vi vores sponsores FB-sider og ind imellem deler 
vi relevante opslag fra sponsors side.

Vi vil gerne invitere dit firma til at være sponsor i vores havn.

Med venlig hilsen
Poul Børglum
Bestyrelsen
Kongsdal Bådelaug – Kongsdal Havn 8 – Assens - 9550 Mariager
mail: pb@kongsdal-baadelaug.dk – tlf. 20218074 

https://www.kongsdal-baadelaug.dk/index.php/sponsorater/sponsorer-2018


Sponsor aftale Kongsdal Bådelaug
Følgende firma har indgået sponsoraftale med Kongsdal Bådelaug:

Firmanavn: Adresse: Kontaktperson:

Mail til faktura:

Betalte sponsorskilte er opstillet på skiltestander ved indkørslen til vores havneområde, - endvidere 
vises alle vore sponsorer på vores hjemmeside.
Vi har to skiltestørrelser, et stort på 60x100 cm og et mindre på 30x100 cm.
Pris for skilt 60x100 cm. + visning på hjemmesiden:    kr. 4.000 + moms 25%
Pris for skilt 30x100 cm.  + visning på hjemmesiden:   Kr. 2.000 + moms 25%
Pris uden skilt med visning på hjemmesiden             :   kr. 1.000 + moms 25% 
Skiltene fremstilles af professionel skiltefirma. Ved 1 årig sponsorperiode opkræves der et tillæg på 
kr. 400 + moms for skiltefremstilling, - ved flerårig periode afholder bådelauget skilteudgiften. 
Priser er incl. udgifter til visning på hjemmesiden.
Firmaet leverer selv logo i jpg-format samt url. til websiden, som man ønsker link til.

Aftalen er:

Skiltestørrelse

Afkrydses i feltet

Sponsorperiode

Angives med fra årstal og 
gældende 1 – 3 års periode 

Pris pr. år Bemærkninger

F.eks. kontakt efter 1. år for 
forlængelse

30x100 cm. 

60x100 cm.

Visning på 
hjemmeside

Bådelauget fremsender efterfølgende bekræftelse og faktura på sponsoraftalen.


