Lad DIN virksomhed blive SPONSOR af et fodboldhold i Sierra Leone

Gør en stor forskel for små penge ...
BRONZEPAKKEN - Pris: Kr. 10.000 årligt

SØLVPAKKEN - Pris Kr. 25.000 årligt

Din virksomhed:
• Bliver sponsor af et fodboldhold i Sierra Leone.
• Får trykt virksomhedens logo på holdmedlemmernes spilletøj.
• Giver rent drikkevand til alle træninger samt
mad til alle kampe.
• Sikrer uddannelsesforløb for de trænere, der er
tilknyttet jeres hold.
• Modtager årligt en opdatering vedr. holdet
med historier og billedmateriale.
• Bliver vist som sponsor på www.fant.dk
• Tilbydes foredrag med tidligere professionel
håndboldspiller, Josephine Touray, og medstifter af Fant, Cecilie Hauerberg, med overskriften Sport gør en forskel!

Din virksomhed:
• Bliver sponsor af et fodboldhold i Sierra Leone.
• Får trykt virksomhedens logo på holdmedlemmernes
spilletøj.
• Giver rent drikkevand til alle træninger samt mad til alle
kampe.
• Sikrer uddannelsesforløb for de trænere, der er tilknyttet
jeres hold.
• Sikrer afholdelse af minimum to workshops årligt for
spillerne. Disse workshops har forskellige temaer afhængigt af alder og køn, men kan omhandle fx Teenagegraviditet, Hvad er menneskerettigheder? eller Hvordan løser man
konflikter uden vold?
• Modtager mindst tre gange årligt opdateringer vedr.
holdet med historier samt film- og billedmateriale.
• Modtager en DVD, hvor virksomhedens engagement i
Fant præsenteres. Denne indeholder interviews med
nøglepersoner fra virksomheden og med udvalgte spillere fra holdet i Sierra Leone.
• Bliver vist som sponsor på forsiden af www.fant.dk og
får endvidere en underside med beskrivelse af virksomheden og visning af præsentationsDVD’en.
• Tilbydes foredrag med tidligere professionel håndboldspiller, Josephine Touray, og medstifter af Fant, Cecilie
Hauerberg, med overskriften Sport gør en forskel!

GULDPAKKEN - Pris: Kr. 50.000 årligt
Din virksomhed:
• Bliver sponsor af en fodboldklub i Sierra Leone med 6 forskellige hold samt et legehold for de mindste børn.
• Får trykt virksomhedens logo på ca. 200 klubmedlemmers spilletøj.
• Giver rent drikkevand til alle træninger samt mad til alle kampe.
• Sikrer uddannelsesforløb for de trænere, der er tilknyttet klubben.
• Sikrer afholdelse af minimum to workshops årligt for alle klubmedlemmer (min. 200
børn og unge). Disse workshops har forskellige temaer afhængigt af alder og køn,
men kan omhandle fx Teenagegraviditet, Hvad er menneskerettigheder? eller Hvordan
løser man konflikter uden vold?.
• Modtager mindst tre gange årligt opdateringer vedr. klubben med historier samt
film- og billedmateriale.
• Modtager en DVD, hvor virksomhedens engagement i Fant præsenteres. Denne indeholder interviews med nøglepersoner fra virksomheden og med udvalgte spillere
fra klubben i Sierra Leone.
• Bliver vist som sponsor på forsiden af www.fant.dk og får endvidere en underside
med beskrivelse af virksomheden og visning af præsentationsDVD’en.
• Tilbydes foredrag med tidligere professionel håndboldspiller, Josephine Touray, og
medstifter af Fant, Cecilie Hauerberg, med overskriften Sport gør en forskel!

