STYRK DIN VIRKSOMHED
BLIV PARTNER I BOLDKLUBBEN FREM

Fodbold for livet

STOLTE TRADITIONER
OG SOLIDE VÆRDIER
Boldklubben FREM har været en klub i København i
mere end 130 år, så vi har flere år på bagen end de fleste
virksomheder.
Når vi har overlevet så længe og været i stand til at
gå igennem både hårde og gunstige tider, så skyldes
det ikke mindst klubbens stærke værdier. De styrker
det sammenhold, som man den dag i dag kan se på
tribunerne, på træningsbanerne og i klubhuset.
I Boldklubben FREM er der plads til alle – mangfoldighed
er en stor del af klubbens DNA. Arbejdere, akademikere og
selvstændige. Fodbold kan nemlig bringe mennesker
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sammen på trods af alle skel. På den måde løfter vi
hinanden og skaber et bedre liv i bydelen.
Boldklubben FREM har gennem tiden vundet
mesterskaber, pokaler og sågar internationale kampe. Vi
har ambitioner på eliteplan, men vi glemmer aldrig dem,
der mest spiller for sjov skyld. I dag har vi spillere fra 5
år til 90 år. Vi har medlemmer og fans, som kun nødigt
forlader lokalområdet – og andre, som lige er kommet
hertil.
Som partner i Boldklubben FREM er din virksomhed ikke
bare med til at styrke dette arbejde økonomisk. Du bliver
ganske enkelt en del af fællesskabet.

SOCIALT MEDBORGERSKAB
OG SUND FORRETNING
Der er lige så mange grunde til at blive partner i
Boldklubben FREM som der er partnere, men fælles for
dem alle er forståelsen af, at fællesskab og forretning
sagtens kan være i samme stue.
Når man arbejder for at give alle en chance her i livet, er
resultatet loyalitet. Når man giver unge et fristed, hvor de
kan udvikle sig fysisk, psykisk og personligt, så får man
støtter for livet. Det ved vi som klub alt om, og vi bilder os
ind, at vores partnere oplever det samme.
Din virksomhed bliver ikke bare partner for førsteholdet.
Den bliver partner med hele klubben. De unge og deres
forældre ved, at det også er vores partnere, vi skal
takke for at komme på ture, få gode træningsforhold og
uddannede trænere fra lilleputterne til divisionsholdet.
For nogen er nye forretningsmuligheder ikke årsagen
til, at de starter et samarbejde med Boldklubben FREM.

For dem er målet blot at være med til at give klubben
de kræfter, der skal til for at løfte de ofte svære sociale
opgaver. Men for de fleste handler det også om at styrke
forretningsgrundlaget og profilere virksomheden i
lokalmiljøet.
Hos Boldklubben FREM ser vi på relationen og
samarbejdet med din virksomhed som et partnerskab,
fremfor et traditionelt sponsorat. Vi tror på et aktivt
samarbejde, hvor virksomhed og klub gensidigt støtter
hinanden på alle de forskellige måder, vi kan og har
kræfter til.
Som klub formidler vi kontakten til andre virksomheder,
som vi tror, at din virksomhed kan få glæde af på den ene
eller anden måde. Vi har et aktivt erhvervsnetværk, hvor
fokus er på relationer, vidensdeling, samt forretning.
Her er mange langvarige relationer og forretningsmæssige
samarbejder opstået.

SAMMENSÆT DIN PARTNER-AFTALE
Hos Boldklubben FREM er partneren en aktiv medspiller
i forhold til at sammensætte en aftale der passer til
virksomhedens ønsker og behov. Boldklubben FREM er
naturligvis med i hele processen lige fra idégenerering
til en komplet udarbejdet partneraftale. Vi har dog
selvfølgelig nogle færdig udarbejdede pakker, som vi tror
på vil skabe værdi for de

fleste virksomheder. Læs mere om vores partneraftaler på
de følgende sider.
Hos Boldklubben FREM tror vi på langvarige relationer
med vores partnere og vi glæder os til at samarbejde med
din virksomhed.

ERHVERVSPARTNER – KR. 10.000,Som Erhvervspartner bliver din virksomhed en vigtig del
af klubbens attraktive erhvervsnetværk, samtidig med at
virksomheden vil blive eksponeret overfor klubbens mange
interessenter.
NETVÆRK
• Adgang for to personer fra virksomheden til minimum
9 netværksarrangementer årligt
• Mulighed for deltagelse i årlig netværkstur til udlandet
(egenbetaling)

EKSPONERING
• Logo på klubbens hjemmeside
• Logo i klubbens digitale kampprogram
• Logo på infoskærme i 1886 Loungen
• Logo på partnervæggen på klubbens facade
• Eksponering på klubbens sociale medier
• Mulighed for at bruge Boldklubben FREM i
virksomhedens markedsføring
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2450 PARTNER – KR. 30.000,Vi skal stå sammen her i bydelen. Som borgere, men ikke
mindst som erhvervsdrivende. Som 2450 Partner er din
virksomhed med til at styrke Boldklubben FREM som en
af de ting, der samler bydelen. I skaber nye relationer og
forretningsforbindelser i erhvervsnetværket, i VIP Loungen
og på tribunen. Virksomheden bliver med andre ord en
vigtig del af bydelen.

NETVÆRK
• Adgang for to personer fra virksomheden til minimum
9 netværksarrangementer årligt
• Mulighed for deltagelse i årlig netværkstur til udlandet
(egenbetaling)
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HOSPITALITY
• 20 VIP billetter (inkl. fuld forplejning) ifm. hjemmekampe
i divisionen
• 2 standard billetter til alle hjemmekampe i divisionen
• 2 øl/vand + pølse kuponer ifm. alle hjemmekampe i
divisionen
EKSPONERING
• Logo på klubbens hjemmeside
• Logo i klubbens digitale kampprogram
• Logo på infoskærme i 1886 Loungen
• Logo på partnervæggen på klubbens facade
• Eksponering på klubbens sociale medier
• Mulighed for at bruge Boldklubben FREM i
virksomhedens markedsføring
• Bandereklame i Valby Idrætspark (3x0,75m)

PAULI PARTNER – KR. 50.000,Klubbens historie betyder meget. Det handler om
traditioner, stolthed over klubbens resultater og den
inspiration, som fortiden giver nutidens og fremtidens
elitespillere. Pauli Jørgensen var som bekendt en
legendarisk spiller i Boldklubben FREM. Fra 1924 til 1942
spillede han 283 kampe og scorede 245 mål for klubben.
Med ham blev det til fire danske mesterskaber.
NETVÆRK
• Adgang for to personer fra virksomheden til minimum
9 netværksarrangementer årligt
• Mulighed for deltagelse i årlig netværkstur til udlandet
(egenbetaling)

HOSPITALITY
• 40 VIP billetter (inkl. fuld forplejning) ifm.
hjemmekampe i divisionen
• 4 standard billetter til alle hjemmekampe i divisionen
• 4 øl/vand + pølse kuponer ifm. alle hjemmekampe i
divisionen
EKSPONERING
• Logo på klubbens hjemmeside
• Logo i klubbens digitale kampprogram
• Logo på infoskærme i 1886 Loungen
• Logo på partnervæggen på klubbens facade
• Eksponering på klubbens sociale medier
• Mulighed for at bruge Boldklubben FREM i
virksomhedens markedsføring
• Bandereklame i Valby Idrætspark (6x0,75m)

ÆGTE KØBENHAVN PARTNER
– KR. 75.000,I det ægte København står vi sammen. Social ansvarlighed er en af de vigtigste værdier i Boldklubben FREM.
I klubben finder byens unge venskaber, som ofte varer hele
livet. De bliver udfordret og oplever, at de udvikler sig til at
skabe sig et godt liv. Gode og uddannede trænere sørger
for, at de bliver så gode fodboldspillere, som deres talent
tillader – og en masse frivillige ledere m.v. giver dem en
tryg base i livet.
NETVÆRK
• Adgang for to personer fra virksomheden til minimum
9 netværksarrangementer årligt
• Mulighed for deltagelse i årlig netværkstur til udlandet
(egenbetaling)
HOSPITALITY
• 60 VIP billetter (inkl. fuld forplejning) ifm.
hjemmekampe i divisionen

• 6 standard billetter til alle hjemmekampe i divisionen
• 6 øl/vand + pølse kuponer ifm. alle hjemmekampe i
divisionen
• 4 billetter til Tivoli
• 10 billetter til Nordisk Film Bio
EKSPONERING
• Logo på klubbens hjemmeside
• Logo i klubbens digitale kampprogram
• Logo på infoskærme i 1886 Loungen
• Logo på partnervæggen på klubbens facade
• Eksponering på klubbens sociale medier
• Mulighed for at bruge Boldklubben FREM i
virksomhedens markedsføring
• Bandereklame i Valby Idrætspark (9x0,75m)
• ½ sides annonce i klubbens digitale kampprogram

1886 PARTNER – KR. 115.000,Som 1886 Partner er det åbenlyst, din virksomhed
ønsker stor tilstedeværelse i Boldklubben FREM og
i lokalmiljøet generelt. Et 1886 partnerskab, sikre
virksomheden maksimal forplejning, unikke VIP
oplevelser, samt massiv eksponering. Sammen med vores
kommunikationseksperter, Graphic Supply og klubbens
ledelse, tilrettelægger vi hvordan et 1886 partnerskab
sikrer din virksomhed størst muligt udbytte.
NETVÆRK
• Adgang for to personer fra virksomheden til minimum
9 netværksarrangementer årligt
• Mulighed for deltagelse i årlig netværkstur til udlandet
(egenbetaling)
HOSPITALITY
• 80 VIP billetter (inkl. fuld forplejning) ifm.
hjemmekampe i divisionen
• 8 standard billetter til alle hjemmekampe i divisionen

• 8 øl/vand + pølse kuponer ifm. alle hjemmekampe i
divisionen
• 4 billetter til Tivoli
• 10 billetter til Nordisk Film Bio
EKSPONERING
• Logo på klubbens hjemmeside
• Logo i klubbens digitale kampprogram
• Logo på infoskærme i 1886 Loungen
• Logo på partnervæggen på klubbens facade
• Eksponering på klubbens sociale medier
• Mulighed for at bruge Boldklubben FREM i
virksomhedens markedsføring
• Bandereklame i Valby Idrætspark (12x0,75m)
• ½ sides annonce i klubbens digitale kampprogram
• Reklameskilt bag mål i Valby Idrætspark (6x4m)
• Sparring med klubbens kommunikationseksperter fra
Graphic Supply
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EKSTRA PAKKE
til bodega-ejere
og restauratører
I lokalområdet

BODEGA PARTNER – KR. 14.000,Tag den fantastiske stemning på stadion med ind i
din bodega, bar eller restaurant som Bodega Partner.
Du støtter klubben og vores arbejde for at skabe et
godt førstehold, der kan være med i toppen.
HOSPITALITY
• 2 VIP billetter inkl. fuld forplejning ifm. en særligt
udvalgt hjemmekamp i divisionen
• 4 standard billetter til alle hjemmekampe i divisionen
• 4 øl/vand + pølse kuponer ifm. alle hjemmekampe i
divisionen
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EKSPONERING
• Indrammet spillertrøje signeret af 1. holdet
• Boldklubben FREM halstørklæde
• Boldklubben FREM støttemærke

TILKØB
Uanset hvilken pakke, du eventuelt vælger at investere
i, kan du få behov for at supplere denne med yderligere
muligheder. Derfor har vi listet nogle af mulighederne
herunder som inspiration.
NETVÆRK
• Ekstra netværksplads – kr. 2.500,- pr. år

EKSPONERING
• Bandereklame i Valby Idrætspark – kr. 10.000,(pr. 3x0,75m)
AKTIVERING
• Dagens kamppartner – kr. 5.000,-

GØR DIN INVESTERING
ENDNU MERE VÆRD!
Uanset om du støtter Boldklubben FREM, fordi du elsker
fodbold, eller du gerne vil støtte en klub, som gør noget
for unge og gamle i bydelen, så kan det være en god idé
at inddrage professionelle kommunikationsfolk i arbejdet
med, hvordan du gør din støtte synlig over for kunder,
samarbejdspartnere og andre, der har betydning for din
forretning.

Boldklubben FREM samarbejder med Graphic Supply,
som tilbyder alle Boldklubben FREM partnere strategisk
rådgivning, grafik og tekst. Du kan bestille en gratis
time med Graphic Supply, hvor du fortæller om din
virksomhed, mål og midler. Herefter vil du modtage et
uforpligtende tilbud på en kommunikationsløsning – stor
eller lille – som vil styrke din virksomhed og udbyttet af
dit partnerskab.
Kontakt Flemming Hjartved på telefon 29 17 16 04.

VIL DU VIDE MERE?
Vi er altid parate til at drøfte dine muligheder som
partner i Boldklubben FREM. Du er derfor velkommen til
at kontakte os, når det passer dig. Vi ser frem til at
høre fra dig.

Partneransvarlig Simon Kristensen
Telefon: 22 57 04 00
E-mail: sk@bkfrem.dk
Formand Per Jakobsen
Telefon: 61 63 84 40
E-mail: pj@bkfrem.dk
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FAKTA OM BOLDKLUBBEN FREM
• 800 aktive medlemmer
• 200 frivillige
• 1000 tilskuere i gennemsnit ifm. 1. holdets kampe i Valby Idrætspark
• En stærk og aktiv forældrekreds
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Boldklubben FREM
Julius Andersens Vej 7
2450 København SV
Telefon: 36 17 13 17
E-mail: kontor@bkfrem.dk
www.bkfrem.dk

FØLG OS PÅ VORES SOCIALE MEDIER
Boldklubben FREM
bkfremofficial
Boldklubben FREM
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Fodbold for livet

