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Kære virksomhed 
Har du lyst til at være sponsor af Vallensbæk Tennis & Padel klub, 
og være med til at sikre en fortsat positiv udvikling af 
tennissporten i lokalområdet?

Hvorfor støtte os
Ved at være sponsor af VTPK, vil du primært støtte vores 
voksende junior/ung-senior afdeling, som deltager i 
holdturneringer både i indendørs-, og udendørssæsonen. Udover 
holdturneringer afholder  VTPK både sommersjov for 
kommunens børn og unge, og tenniscamps i samarbejde med DGI.

VTPK vil rigtig gerne tilbyde klubtøj til alle ungdomspillere, 
arrangere events med gæstetrænere, tilbyde elitetræning 
osv. og det er netop disse punkter sponsoratet kan bidrage til.

Masser af synlighed
VTPK er så heldig at have nogle fantastiske indendørsfaciliteter, 
som stort set er booket på alle tider af ugen i indendørssæsonen. 
En stor del af weekenderne låner Dansk Tennis Forbund hallen til 
turneringer, hvor der kommer spillere, forældre, trænere osv. fra 
hele landet. I de weekender hvor Dansk Tennis Forbund ikke låner 
banerne, spilles der holdkampe og som noget nyt, grundet den 
store tilgang af medlemmer, vil VTPK afholde flere aktiviteter der 
kommer klubbens medlemmer til gode.

Udover de fantastiske indendørsfaciliteter, har vi også vores 
udendørs grusbaner som bruges flittigt i sommerhalvåret, og ikke 
mindst vores Padelbaner og kunststof tennisbane hvor der er stor 
aktivitet hele året.

Vi håber dette har vakt din interesse, og du bliver sponsor af 
VTPK.

Francis Craik, Formand
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VTPK har 

• 6 grusbaner 

• 2 padelbaner 

• 1 kunstofbane 

• 2 indendørsbaner 

• Klubhus 

Der er masser af liv på 
banerne i løbet af ugen. 

Træninger 

Der er juniortræning på 
banerne 4 dage om ugen 
fra kl. 16.00 til 19.00. 

Seniortræning for nye og 
øvede onsdage fra kl. 
18.00 til 20.00, samt 
motionist spil tirsdag fra 
kl. 18.00 – 20.00. 

Turneringer 

I weekender spilles der 
holdkampe, hvor VTPK 
både har hold i U14 og 
U18/ungsenior rækkerne. 

Udover nævnte 
aktiviteter afholder VTPK 
også klubturneringer, 
hvor der hvert år kommer 
flere og flere 
tilmeldinger. 
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Sponsorpakker 

Bronze - 1.500 kr 

Link til hjemmeside - SEO side

Sølv - 3.000 kr 

Logo på sponsorside på VTPK’s hjemmeside

Reklameskilt 15x30 cm på sponsortavle i hal og ved klubhus

Helårsmedlemsskab for 1 person

Guld - 7.500 kr 

Logo på sponsorside på VTPK’s hjemmeside

Reklameskilt 15x30 cm på sponsortavle ved klubhus

Reklameskilt 1x2 m i hal

Helårsmedlemsskab for 2 personer

Platin - 12.000 kr 

Logo på sponsorside på VTPK’s hjemmeside

Reklameskilt 15x30 cm på sponsortavle i hal

Reklametryk på vindnet ved kunststofbane
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Vindnet vil være placeret således, at reklamen er synlig ud mod fodboldbanerne, hvor der hver 
sommer trænes og spilles adskillige fodboldkampe

Helårsmedlemsskab for 4 personer

Informationer vedr. erhvervs- og 
sponsoraftaler: 

De nævnte priser tillægges ikke moms, da VTPK ikke er momsregistreret.

VTPK sørger gerne for alt praktisk vedr. bestilling og udfærdigelse af skilte, vindnet osv. Derudover 
påhviler det VTPK, at stå for ophængning.

Sponsor leverer firmalogo i aftalt format. VTPK sørger for plade og trykning. Firmalogo fremsendes 
via mail til dns@ncc.dk Medlemskaber af VTPK er personligt, og medlemskab er på lige vilkår med 
øvrige medlemmer.

Hvis der ønskes andet end de beskrevne sponsorpakker som vi tilbyder og som beskreven ovenfor, er 
vi altid klar til at indgå i dialog for, at finde den løsning som passer jer.

Ved fornyelse af sponsorat gives rabat på 25%, hvis pakken er uændret.
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