Ungdommens Badminton
Mesterskap
Oppsal Arena 13-15 april 2012

Frogner IL / Haugerud IF

Ungdommens Badminton
Mesterskap
(UBM)
er ett samarbeidsprosjekt mellom Frogner IL
og Haugerud IF.
UBM er å regne for ett uoffisiellt nm for aldersbestemte
klasser, det kommer ca 200 deltagere fra hele landet til
dette mesterskapet. UBM er det desidert største mesterskapet for alderbestemte klasser i landet. Mesterskapet
spilles i Oppsal Arena 13-15 April 2012. Det spilles på ca 16
baner 13 og 14 april og finalene spilles 15 april.
Vi søker samarbeidspartnere for arrangementet, dette er
en ypperlig anledning for bedrifter med tilknytning til
Frogner og Haugerud eller andre som ønsker at deres bedrift skal assosieres med en sunn idrett som favner
både gammel, ung og begge kjønn.
For at mesterskapet skal bli en suksess for de arrangerende
klubber trenger vi ett godt og gjensidig samarbeid med
bedrifter som kan tenke seg å bidra til gjennomføringen
av mesterskapet. I den anledning har vi lagd forskjellige
samarbeidsavtaler som er til glede og nytte for begge
parter.

Samarbeidspakke 1
Reklamebanner i hall
(felles med andre som kjøper pakke 1)
1 stk 1 meter bred vandtreklame
(se tegning)
1/2 sides annonse i programmet, som deles ut til samtlige
deltagere.
Logo på Roll opp som er henvisningsskilt i arenaen.
Kun kr 3000,- ex mva

Samarbeidspakke 2
Reklamebanner i hall 1x3 meter
2 stk 1 meter bred vandtreklame
(se tegning)
1 helsides annonse i programmet, som deles ut til samtlige
deltagere.
Logo på Roll opp som er henvisningsskilt i arenaen.
Eget navn på en bane, navnet ropes opp for hver gang det
annonseres en kamp på denne banen.
Vandt reklamen vil bli plassert slik at denne vil bli
eksponert på finale banene
Kun kr 5000,- ex mva

HOVEDSAMARBEIDSPARTNER
Som samarbeidspakke 2 men i tillegg reserveres 1 hel
finale bane for reklamevandt til hoved sponsor, samt at
mesterskapet omtales som
hovedsamarbeidspartners mesterskap.
Dvs om f.eks Statoil blir hovedsponsor heter mesterskapet:
Statoli UBM 2012.
Dette vil da stå på progarmmet og i annen omtale av
mesterskapet.
Å bli hovedsamarbeidspartner koster kr 30.000,-

1-3 meter
Vandt banner

50cm
35cm
Snitt

