
BLIV SPONSOR HOS FVB



SPONSORSTRUKTUR

Alle priser er ekskl. moms 
og produktionsomkostninger

KR.
500.000

Hovedsponsor / 
Navnesponsor
Kontakt for yderligere information

KR.
23.000

Erhvervspartner

KR.
100.000

Partner Eksklusiv
”Tarokpakken”

KR.
10.000

Sportspartner

KR.
50.000

Partner Premium
”Hairospakken”

KR.
5.000

Erhverv basis +                                       

KR.
30.500

Partner + 

KR.
19.000

Synlighedspakke 

KR.
2.500

Erhverv basis  

Adgang til FVB løbende erhvervs netværk

Fyens Væddeløbsbane A/S
Prins Haralds Alle 51 B · 5250 Odense SV 888 112 05 · fvbsponsor@gmail.com



PARTNER EKSKLUSIV
”TAROKPAKKEN” 

KR. 100.000

• Årskort for 2 personer, gældende til alle løbsdage i 2019, med gratis parkering.

• Logo på FVB hjemmeside, med link til egen webside.

• Logo på sponsorportal, med link til egen webside.

• Logo på sponsortavle, 2 steder på FVB.

• Mulighed for at indsætte FVB logo på egen hjemmeside.

• Logo i baneprogram hver løbsdag.

• Firmaskilt til FVB Sponsornetværk 1x4 Meter i midten af væddeløbsbanen.

• 4 VIP billetter til alle VIP arrangementer i 2019.

• Adgang til FVB løbende erhvervs netværk.

• 200 stk. fribilletter til løbsdage i 2019.

• Firmaskilt tilskuerplads 0,8  x 3 Meter.

• 1/1 side annonce i baneprogram til 4 løbsdage

• Derud over 6 ekstra VIP billetter til Vip arrangementer.

• Valgfri synligheds beløb på kr. 40.000 fra pulje.

• Ærespræmieløb (Storløbsdage/galopløb) med reklamespeak (Se indhold i bilag)

• 1 stk. virksomhedsdag /sponsordag med ekstraordinær eksponering på en løbsdag, ekstra speak, 

flag, indgangsparti, etc. Kan kombineres med ”Ærespræmieløb”.

• Virksomhedsdag kombineres med ”A Day at the Races” for 6 personer”

• Spillevoucher 1 stk. på beløb 500 kr. ved alle VIP arrangementer.

• Årligt Sponsor Event

Alle priser er ekskl. moms 
og produktionsomkostninger

Fyens Væddeløbsbane A/S
Prins Haralds Alle 51 B · 5250 Odense SV 888 112 05 · fvbsponsor@gmail.com



PARTNER PREMIUM
”HAIROSPAKKEN” 
KR. 50.000

• Årskort for 2 personer, gældende til alle løbsdage i 2019, med gratis parkering.

• Logo på FVB hjemmeside, med link til egen webside.

• Logo på sponsorportal, med link til egen webside samt firmaprofil.

• Logo på sponsortavle, 2 steder på FVB.

• Mulighed for at indsætte FVB logo på egen hjemmeside.

• Logo i baneprogram hver løbsdag.

• Firmaskilt til FVB Sponsornetværk 1x4 Meter i midten af væddeløbsbanen.

• 2 VIP billetter til alle VIP arrangementer i 2019.

• 100 stk. fribilletter til løbsdage.

• Firmaskilt tilskuerplads 0,8 x 3 Meter.

• 1/2 side annonce i baneprogram til 4 løbsdage.

• Valgfri synlighedsbeløb på 15.000,- fra pulje.  
(Kan bruges på synlighed og tilkøb af ekstra VIP billetter til vores arrangementer, dog ikke 2/8).

• Ærespræmieløb (Storløbsdage/galopløb) med reklamespeak. (Se indhold i bilag).

• Spillevoucher 1 stk. på beløb 200 kr. ved alle VIP arrangementer.

• Årligt Sponsor Event.

• Skilt på parkeringsplads.

• Adgang til FVB løbende erhvervsnetværk 11 gange om året.

• Deltagelse i specielle FVB sponsornetværksarrangementer.

Alle priser er ekskl. moms 
og produktionsomkostninger

Fyens Væddeløbsbane A/S
Prins Haralds Alle 51 B · 5250 Odense SV 888 112 05 · fvbsponsor@gmail.com



PARTNER + 
KR. 30.500

• Årskort for 2 personer, gældende til alle løbsdage i 2019, med gratis parkering.

• Logo på FVB hjemmeside, med link til egen webside.

• Logo på sponsorportal, med link til egen webside.

• Logo på sponsortavle, 2 steder på FVB.

• Mulighed for at indsætte FVB logo på egen hjemmeside.

• Logo i baneprogram hver løbsdag.

• Firmaskilt til FVB Sponsornetværk 1x4 Meter i midten af væddeløbsbanen.

• 2 VIP billetter til alle VIP arrangementer i 2019.

• Valgfri synlighedsbeløb på 5.000,- fra pulje.  
(Kan bruges på synlighed og tilkøb af ekstra VIP billetter til vores arrangementer, dog ikke 2/8). 

• 75 stk. fribilletter til løbsdage.

• Firmaskilt tilskuerplads 0,8 x 3 Meter.

• 1/2 side annonce i baneprogram til 4 løbsdage.

• Spillevoucher 1 stk. på beløb 150 kr. ved alle VIP arrangementer.

• Årligt Sponsor Event

• Kundedag kan afholdes på en valgfri løbsdag.

• Ærespræmieløb på alm. løbsdag incl. Foto, præmie og blomster. (Afholdes på en VIP dag).

• Adgang til FVB løbende erhvervsnetværk 11 gange om året.

• Deltagelse i specielle FVB sponsornetværksarrangementer.

Alle priser er ekskl. moms 
og produktionsomkostninger

Fyens Væddeløbsbane A/S
Prins Haralds Alle 51 B · 5250 Odense SV 888 112 05 · fvbsponsor@gmail.com



PARTNER 
KR. 23.000

• Årskort for 2 personer, gældende til alle løbsdage i 2019, med gratis parkering.

• Logo på FVB hjemmeside, med link til egen webside.

• Logo på sponsorportal, med link til egen webside.

• Logo på sponsortavle, 2 steder på FVB.

• Mulighed for at indsætte FVB logo på egen hjemmeside.

• Logo i baneprogram hver løbsdag.

• Mulighed for at profilere sig på løbsdage med brochuremateriale, etc.

• 2 VIP billetter til alle VIP arrangementer i 2019. 

• 50 stk. fribilletter til løbsdage.

• Firmaskilt til FVB Sponsornetværk 1x4 Meter i midten af væddeløbsbanen.

• Spillevoucher 1 stk. på beløb 100 kr. ved alle VIP arrangementer.

• Adgang til FVB løbende erhvervsnetværk 11 gange om året.

• Deltagelse i specielle FVB sponsornetværksarrangementer.

Alle priser er ekskl. moms 
og produktionsomkostninger

Fyens Væddeløbsbane A/S
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SYNLIGHEDSPAKKE 
KR. 19.000

• Årskort for 2 personer, gældende til alle løbsdage i 2019, med gratis parkering.

• Logo på FVB hjemmeside, med link til egen webside .

• Logo på sponsorportal, med link til egen webside samt firmaprofil.

• Logo på sponsortavle, 2 steder på FVB.

• Mulighed for at indsætte FVB logo på egen hjemmeside.

• Firmanavn i baneprogram hver løbsdag.

• 30 stk. fribilletter til løbsdage.

• 2 VIP billetter til alle VIP-arrangementer.

• Spille voucher 1 stk. på kr. 100 ved VIP arrangement.

• Firmaskilt tilskuerplads 0,8 x 3 Meter.

• Skilt på parkeringsplads.

Alle priser er ekskl. moms 
og produktionsomkostninger
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SPORTSPARTNER 
KR. 10.000

• Årskort for 1 person, gældende til alle løbsdage i 2019, med gratis parkering.

• Logo på FVB hjemmeside, med link til egen webside .

• Logo på sponsorportal, med link til egen webside samt firmaprofil.

• Logo på sponsortavle, 2 steder på FVB.

• Mulighed for at indsætte FVB logo på egen hjemmeside.

• Firmanavn i baneprogram hver løbsdag.

• 30 stk. fribilletter til løbsdage.

• 2 VIP billetter til 1 stk. erhvervs/VIP-arrangement.

• Spille voucher 1 stk. på kr. 100 ved VIP arrangement.

• Firmaskilt tilskuerplads 0,8 x 3 Meter.

Alle priser er ekskl. moms 
og produktionsomkostninger
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ERHVERV BASIS + 
KR. 5.000

• Årskort for 1 person, gældende til alle løbsdage i 2019, med gratis parkering.

• Logo på FVB hjemmeside, med link til egen webside .

• Logo på sponsorportal, med link til egen webside samt firmaprofil.

• Logo på sponsortavle, 2 steder på FVB.

• Mulighed for at indsætte FVB logo på egen hjemmeside.

• Firmanavn i baneprogram hver løbsdag.

• 20 stk. fribilletter til løbsdage.

• 2 VIP billetter til 1 stk. erhvervs/VIP-arrangement

• Spille voucher 1 stk. på kr. 100 ved VIP arrangement.

Alle priser er ekskl. moms 
og produktionsomkostninger
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ERHVERV BASIS 
KR. 2.500

• Årskort for 1 person, gældende til alle løbsdage i 2019, med gratis parkering.

• Logo på FVB hjemmeside, med link til egen webside.

• Logo på sponsorportal, med link til egen webside.

• Logo på sponsortavle, 2 steder på FVB.

• Mulighed for at indsætte FVB logo på egen hjemmeside.

• Firmanavn i baneprogram hver løbsdag.

• 10 stk. fribilletter til løbsdage i 2019.

Alle priser er ekskl. moms 
og produktionsomkostninger
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SYNLIGHEDS/OPLEVELSESPULJE

DAY AT THE RACES (MIN 6 PERS.)

Standard pakke: 
• Introduktion til spil på heste inkl. Tips til dagens løb.
• Lækker buffet med kolde og lune retter + en øl/vand.
• Entre + baneprogram.
• 50,- til spil i totalisatoren. 
   
     399,- pr. kuvert. 

ÆRESPRÆMIELØB

Almindelige løbsdage ................................................3.000,-
Storløbsdage og Galopløb ....................................... 5.000,-
Storløb ...................................................... Aftales individuelt 
Tilkøb af æresdækken .............................................. 2.000,-

BANESPEAK 

Efter nærmere aftale

FIRMADAG

Efter nærmere aftale

SKILTE 

Store Skilte opløbssving 3 x 9 m. .......................................................................................................................................... 15.000,-
Små skilte opløbsstrækning ..................................................................................................................................................... 5.000,- 
Netværksskilt på inderkreds 1 x 4 m. .......................................................................................................................................5.000,-
Stort skilt dommertårn 3,05 x 2,90 m. ................................................................................................................................ 20.000,-
Skilte midt på dommertårn 3 stk. 0,85 x 1,5 m. .................................................................................................................. 10.000,- 
Skilte øverst på dommertårn 3 stk. 1 x 3,15 m. ................................................................................................................... 10.000,-
Skilte øverst på dommertårn 0,80 x 1,20 m. ........................................................................................................................ 5.000,-
Skilte på vindercirkel 0,85 x 7,00 m. ..................................................................................................................................... 5.000,-
Skilte traktor ............................................................................................................................................................................... 5.000,-
Skilte / Labels under alle 20 totoboder ................................................................................................................................ 15.000,-
Skilt på væg i Upstairs over hovedindgangen 1,5 x 4 m. ................................................................................................... 10.000,-
Skilte på P-Pladsen: 1,0 x 3 m. ................................................................................................................................................ 2.500,-
Skilt rækværk v/tilskuer 0,8 x 3 m. .........................................................................................................................................  4.000,-
Skilte på brandtrappen til Upstairs ........................................................................................................................... 3.000,-
Øvrige skilte på FVB ............................................................................................................................................................ Efter aftale
Startvogn .............................................................................................................................................................................. Efter aftale
Startboks Galop ................................................................................................................................................................... Efter aftale
Vandvogn .............................................................................................................................................................................. Efter aftale

SHOWCAR/FIRMATRAV

4 personer .................................................................................................................................................................................. 9.900,-

Eksklusiv pakke: (Firma Arrangement)
• Guidet rundvisning på banen og i staldene.
• Introduktion til spil på heste inkl. Tips til dagens løb.
• Lækker buffet med kolde og lune retter + en øl/vand. 
• Entre + baneprogram.
• 100,- til spil i totalisatoren. 

                   499,- pr. kuvert. 

Alle priser er ekskl. moms 
og produktionsomkostninger
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SYNLIGHEDS/OPLEVELSESPULJE

ANNONCER I BANEPROGRAM

1/4 side ........................................................................ 3.000,-
1/2 side ........................................................................ 5.000,-
Helside ........................................................................10.000,- 
Bagside ...................................................................... 15.000,-

BLOMSTERSPONSOR

Almindelige løbsdage ................................................ 1.000,-
Storløbsdage .............................................................. 2.000,-

EKSPONERING PÅ BILLETTER 

Logo på Årskort .......................................................... 2.500,-
Logo på Fribilletter .................................................... 5.000,-
Logo på Entrebilletter ............................................... 7.500,-
Samlet ........................................................................ 12.500,-

EKSTRA VIP – BILLETTER 

Pr. stk ............................................................................... 550,-

Alle priser er ekskl. moms 
og produktionsomkostninger

Fyens Væddeløbsbane A/S
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SAMARBEJDSAFTALE

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM

FVB SPONSORNETVÆRK
OG

Alle priser er ekskl. moms 
og produktionsomkostninger

Fyens Væddeløbsbane A/S
Prins Haralds Alle 51 B · 5250 Odense SV 888 112 05 · fvbsponsor@gmail.com

Vi takker for aftalen, gældende fra            /             -                   og t.o.m.            /             -               

Ref. Bilag og i tillæg til pakken, kommer efter aftale.

På vegne af

Erhverv Basis
Kr. 2.500

Erhverv Basis +
Kr. 5.000

Sportspartner
Kr. 10.000

Partner +
Kr. 30.500

Partner Premium
Kr. 50.000

Partner Eksklusiv
Kr. 100.000

Synlighedspakke
Kr. 19.000

Partner
Kr. 23.000

Skilt 1 x 4 meter efter godkendelse af logo til kr.                        ,-   

Faktura fremsendes snarest muligt til følgende mail: 

På vegne af

Aftalen består i pakken:

FVB SPONSORNETVÆRK

Underskrift Underskrift


