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PARTNERAFTALE - AKADEMIPARTNER

MELLEM FCH TALENT AKADEMI OG KUNLejligheder

§ 1 Aftalens genstand.

1.1. Ved underskrift af nærværende aftale indgår parterne samarbejde, hvor samarbejdspartner får
betegnelsen sponsor.

§ 2 FC Helsingørs forpligtelser.

2.1. Ved underskrift af denne aftale opnår sponsor ret til, men ikke pligt til, i forbindelse med sponsors
markedsføring, at gøre brug af følgende modydelser.

Eksponering
● Logo-tryk på minimum 250 dele af FCH Talent Akademis tøj
● Logo på FCH Talent Akademis licensfoldere, børnefoldere, infobrev og nyhedsbrev
● Logo på sponsorvæg som enten udstilles på Akademi-kontor eller i loungen
● Holdfoto af holdet lavet med eget firma-logo og tak for støtten

Online eksponering
● Logo med henvisning til egen web på www.fchtalent.dk
● Logo med henvisning til egen web på www.holdsport.dk – vores daglige kommunikation
● Logo på FCH Talent Akademis licensfoldere, børnefoldere, infobrev og nyhedsbrev
● Artikel om sponsor på www.fchtalent.dk
● Opslag om partnerskab på vores Facebookside FCH Talent Akademi (1200+ følgere)
● Holdfoto under det enkelte hold på www.fchtalent.dk

Hospitality & Netværk

● 2 x VIP sæsonkort til stadion ved førsteholdets hjemmekampe



● 6 x billetter efter behov til cement-tribune på stadion ved hjemmekampe for FCH 1. hold
● Deltagelse i FCH Talent Akademi sponsorforum – x møder årligt

§ 3 Partners forpligtelser.

3.1. Partner betaler FC Helsingør for indgåelse af af denne aftale i alt  __________  kroner plus moms.

3.2. Beløbet forfalder til betaling den        / - 20      i henhold til faktura udstedt af FC Helsingør efter under
underskrivelse af denne aftale.

§ 4 Varighed/ophør.

4.1. Denne aftale er aftalt at gælde i __ år ( /      - 20     ).  Dog kan den hæves, hvis en af parterne
misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale og misligholdelsen er væsentlig. Parterne vil
genforhandle aftalen efterår 2023.

§ 5 Underskrift.

Dato: /      - 20 Dato: /      - 20

FC Helsingør

FCH Talent Akademi Gl. Hellebækvej 63-65 3000 Helsingør CVR: 2555 0110


