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Før hjemmekampen AaB - FCK 9.-12. november 
2018 afvikles årets AaB Tour 2018 i Stadionhallen 
på Aalborg Portland Park. 

Du kan se frem til at opleve en af landets mest populære 

komikere på scenen, som sørger for at både ryttere og 

sponsorer får rørt lattermusklerne.

Jeg har min egen spinningcykel, og skal samle så 

mange sponsorer dertil som muligt. Du kan støtte mig 

med minimum 2 kr. pr. kalorie jeg forbrænder – dog 

minimum 2.000 kr. Til gengæld får du eksponeret både 

dit firmanavn og logo, og du får samtidig mulighed for at 

deltage som tilskuer til AaB Tour 2018, hvor op mod 800 

erhvervsfolk samles for at heppe på de forskellige ryttere. 

Meld dig som sponsor i dag og se mig svede for  

AaB og Gestus Nord, som vil modtage en økonomisk 

donation efter arrangementet.

Sæt kryds i en af nedenstående pakker, og støt  

op om det gode formål. 

Se video fra sidste års arrangement hvad du som  

sponsor kan opleve: 

https://aabsport.dk/sponsor/aab-tour/aab-tour/ 

Se video fra sidste års arrangement hvad du som  

sponsor får ud af det:  
https://aabsport.dk/sponsor/aab-tour/

Sponsorpakke 1 Sponsorpakke 3Sponsorpakke 2

Firma:     Rytter.:  

Adresse:    By: 

CVR-nr.:  Mobil:

E-mail:  Kontaktperson: 

Underskrift og dato: 

Alle felter skal udfyldes. Underskrives af sponsorfirmaets kontaktperson. Alle priser er eks. moms.

1 x Billet til Spinnings-
arrangementet m. spisning 

og øl/vin ad libitum inkl. 
siddeplads til AaB hjemme-
kamp på pågældende dato.

Stand-up

Navn på banner  
+ Logo på skilt 

Med denne sponsorpakke 
betaler du...  

Kr. 2,- / kalorie

2 x Billet til Spinningsarrangementet 
m. spisning og øl/vin ad libitum inkl. 
siddeplads til AaB hjemmekamp på 

pågældende dato.

Stand-up

Navn på banner + Logo på skilt 

1 AaB spillertrøje

4 vip billetter til navngiven AaB 
hjemmekamp i sæson 18/19 

4 billetter til Nordisk Film Biografer 

Med denne sponsorpakke betaler du...  

Kr. 6,- / kalorie

2 x Billet til Spinningsarrangementet m. 
spisning og øl/vin ad libitum inkl. siddeplads 
til AaB hjemmekamp på pågældende dato.

Stand-up

Navn på banner + Logo på skilt 

2 vip billetter til navngiven AaB 
hjemmekamp i sæson 18/19 

4 billetter til Nordisk Film Biografer 

Med denne sponsorpakke betaler du... 

 Kr. 4,- / kalorie

* Det forventes at rytterne i gns forbrænder 800 kcal.

AaB-Tour 2018Støt op om AaB & Gestus Nord til

Sponsorkontrakt


