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Bliv sponsor i TPI Gymnastik – vi har brug for dig
I Gymnastikafdelingen i TPI vægter vi højt, at kunne tilbyde gymnastikhold for lokalområdets 
borgere i alle aldre, ligesom vi både rummer bredden og eliten. 
Vi tilbyder hold fra Forældre/barn til Senior m/k-hold. Vi har rytme, fitness, showdance, pilates og 
opvisningsdamer på breddesiden, mens vi satser stort på den rytmiske konkurrencegymnastik 
Grand Prix på elitesiden. Vi er omkring 800 medlemmer i Gymnastikafdelingen i TPI Odense. 

En stor prioritet i vores gymnastikafdeling er, at alle vores instruktører uddannes via diverse kurser 
og egentlige instruktør- og hjælpeinstruktøruddannelser i DGF og DGI. Dette giver vores 
instruktører de  bedste forudsætninger i deres frivillige arbejde med deres gymnaster, ligesom det 
kommer alle  gymnasterne til gode, at de bliver mødt af veluddannede og inspirerende 
instruktører. Vi prioriterer ligeledes, at der hvert år indkøbes nye redskaber/rekvisitter til brug i den 
daglige gymnastiktræning på holdene, så træningen kan udvikles år efter år. 

I Gymnastikafdelingen ønsker vi at fortsætte med at kunne tilbyde gymnastikhold af forskellige  
karakter til folk i alle aldre. Vi ønsker samtidig at samle lokalsamfundet i andre sammenhænge;  
bl.a. er Gymnastikafdelingen hvert år vært ved en nytårsmarch, en frisk gåtur for hele familien på  
nytårsaftensdag og en stor fastelavnsfest i Paarup Hallen. 

Der er ligeledes etableret et "Team Frivillig" i Gymnastikafdelingen, som er et hold af frivillige folk,  
der ønsker at bidrage med en eller flere hjælpende hænder ved vores årlige arrangementer. 
Netop samspillet med lokalområdet er årsagen til, at vi tillader os tage kontakt til jer.  

Vi vil tilbyde jer at blive en del af vores sponsornetværk, der har lyst til at bidrage til, at vi fortsat 
kan tilbyde en  aktiv hverdag for både børn, unge og voksne i vores lokalområde. 

Hvad får jeg ud af at være sponsor i TPI Gymnastik?

• Eksponering af reklame skilt i Paarup Hallen i forhold til valgt sponsor pakke, der dagligt 
benyttes af lokalsamfundet til håndbold, badminton og selvfølgelig gymnastiktræning. 

• Let adgang til flere kunder i lokalområdet. 

• Gratis eksponering ved store arrangementer (ofte med deltagere fra hele landet) som stævner, 
turneringer, opvisninger, juletræs - og fastelavnsfest.  

• Blive eksponeret på www.tpi-odense.dk 

• Mulighed for en stand ved vores årlige forårsopvisning i hallen. 

Hvordan kommer jeg med i TPI Gymnastik sponsornetværk?

Du er velkommen til at tage kontakt til TPI Gymnastik bestyrelsen  
Ønsker du/I et fysisk møde, kommer vi meget gerne forbi og tager en god dialog omkring, hvilke 
muligheder for sponsering vi kan tilbyde, og ikke mindst hvad der passer bedst til jeres profil og 
ønske om eksponering. 
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Sponsor tilbud i TPI Gymnastik
Vi kan i TPI Gymnastik tilbyde jer end af nedenstående sponsor pakker 

Sponsor pakker 

Dimension på skilt: 750 x 1450 mm        kr. 2.000,- 
Dimension på skilt: 750 x 3050 mm eller 1500 x 1450 mm     kr. 4.000,- 
Dimension på skilt: 1500 x 3050 mm        kr. 6.000,- 

Produktionspris for skilt (engangsomkostning): 
Dimension på skilt: 750 x 1450 mm        kr. 1.400,- 
Dimension på skilt: 750 x 3050 mm eller 1500 x 1450 mm     kr. 2.600,- 
Dimension på skilt: 1500 x 3050 mm        kr. 3.900,- 

Bemærk:

• Alle priserne er per år, ekskl. moms og baseret på en 2-årig aftale.  
Undtaget er ”Produktionspris for skilt”, som er en engangsomkostning. 

• Skiltereklamen er tilbudt med udgangspunkt i, at du som sponsor kan få stor glæde af en øget 
eksponering i en idrætsforening med over 2.000 medlemmer. 

• Ved afholdelse af et eksternt arrangement i Paarup-Hallerne, som er sponseret af eksterne sponsorer, 
kan det forekomme, at sponsor skilte ved den enkelte event bliver taget ned eller tildækket. 
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Sponsoraftale

Kunden og TPI Gymnastik aftaler herved indgåelse af  nedenstående sponsorpakke. 

Sponsor pakker (Afkryds valgt pakke) 

Dimension på skilt: 750 x 1450 mm       kr. 2.000,- 
Opstartsomkostninger: 1.400,- 

Dimension på skilt: 750 x 3050 mm eller 1500 x 1450 mm    kr. 4.000,- 
Opstartsomkostninger: 2.600,- 

Dimension på skilt: 1500 x 3050 mm       kr. 6.000,- 
Opstartsomkostninger: 3.900,- 
 
Sponsorat over 6.000,- (angiv beløb)
Dimension på skilt: 1500 x 3050 mm  
Opstartsomkostninger: 3.900,- 

Kunde: TPI Odense:

TPI Gymnastik

Paarupvej 21

5210 Odense NV

Kontaktperson: Kontaktperson:

Mette Find Andersen, formand

For kunden: For TPI Gymnastik:

Dato Dato

Navn Navn
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