
 Bliv Sponsor i Hee Sogneforening 
 

 

Skilt på Hee Stadion 
Sponsorskilte på Hee Stadion er placeret 
på hegnet mellem parkeringspladsen og  
boldbanerne. Der er mulighed for at  
vælge mellem 3 forskellige størrelser:  
hel, halv eller kvart fag. 

Pris pr. år 

Lille sponsorskilt (kvart: 124x36 cm)   kr. 800,- 

Mellem sponsorskilt (halv: 124x74 cm)   kr. 1.400,- 

Stor sponsorskilt (hel: 250x74 cm)   kr. 2.500,- 

  

Ved skilt på begge sider, gives der 20 % rabat på begge skilte. Der er plads til 13 store og et 

mellem skilt på hver side af hegnet, og det er først til mølle, hvorefter man kan komme på en 

uforpligtende venteliste. 

 

Selve skiltet køber virksomheden selv. Dvs. at prisen for skiltet skal lægges til prisen for 

placeringen. I den forbindelse har Hee Sogneforening lavet en aftale med Ringkøbing skilte, på 

kvalitetsskilte til fornuftig pris. 

 

Pris pr. skilt inkl. moms (se bagside) 

Lille sponsorskilt (kvart: 125x37 cm)   kr. 750,00 

Mellem sponsorskilt (halv: 125x74 cm)   kr. 1.187,50 

Stor sponsorskilt (hel: 250x74 cm)   kr. 2.125,00 
Eks. 

Stort sponsorskilt på begge sider af hegnet: ((2 x 2.500 x 0,8)+(2 x 2.125))     pris 1. år  kr. 8.250,- 

Heraf moms (Ringkøbing Skilte)    kr. 850,- 

Efterfølgende år er prisen     kr. 4.000,- 

 
Forventet levetid på udendørsbanner pga. af sol, vind og vejr, er min. 5 år. 

 

Ekstra fordele 

Alle sponsorer i Hee SF bliver nævnt med kontaktoplysninger, logo og link på 

www.hee.dk/sponsorer  

Ved oprettelse og forlængelse af de enkelte aftaler, bliver der lavet et opslag på Facebook: 

www.facebook.com/HeeSogneforening  

Det er selvfølgelig muligt at vælge fra, hvis man ikke ønsker dette. 
 

Andre muligheder 

Hee SF tilbyder virksomheder, ud over skilte på boldbaner, også synlighed på skolebil, hjemmesider, Facebook samt ved vore 

arrangementer, såsom den årlige sommerfest, fællesspisning etc. 
 

Læs mere på www.hee.dk/bliv-sponsor og se opdaterede kontakt informationer 

 

http://www.hee.dk/sponsorer
http://www.facebook.com/HeeSogneforening
http://www.hee.dk/bliv-sponsor


Bliv Sponsor i Hee Sogneforening 

 
Sponsorskilt - 74 x 250 cm 
2 mm hvid Signicolor (prelakeret alu) 
Dekoration: print på folie + UV laminat 
Holdbarhed på print ca. 5 år 
Pris 1.700,- ekskl. moms 

 

 

 

 

 

 Pris 1. år: kr. 4.625,-  heraf moms kr. 425,-  Efterfølgende år: kr. 2.500,- 
 
 
 Sponsorskilt - 74 x 125 cm 
 2 mm hvid Signicolor (prelakeret alu) 
 Dekoration: print på folie + UV laminat 
 Holdbarhed på print ca. 5 år 
 Pris 950,- ekskl. moms    
 

 

 

 

 

 Pris 1. år: kr. 2.587,50  heraf moms kr. 237,50  Efterfølgende år: kr. 1.400,- 
 

 Sponsorskilt - 37 x 125 cm 

 2 mm hvid Signicolor (prelakeret alu) 

 Dekoration: print på folie + UV laminat  

 Holdbarhed på print ca. 5 år 

 Pris 600,- ekskl. moms 

 

 

 

 Pris 1. år: kr. 1.550,-  heraf moms kr. 150,-  Efterfølgende år: kr. 800,-  

 

 
Se betingelser på www.hee.dk/sponsor-betingelser    

 

http://www.hee.dk/sponsor-betingelser

