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Forespørgsel om udvidelse af reklameaftale ved Frihedens Idrætscenter - tillæg

Hændelsesforløbet:
Hvidovre Volleyball Klub følger en udviklings-/eliteplan som bl.a. fordrer det gode kommunale samarbejde hvor vi f.eks. tager stor
del i byens socialt opsøgende arbejde og skolesamarbejder. Desuden forsøger vi at udvide klubbens økonomiske fundament via
events og sponsorsamarbejder. Klubben har pr. 1. januar 2014 tilknyttet Per Ellermann, med fortid i Slagelses håndboldprojekt og
som tidligere formand for KB’s sponsorudvalg, som Salg- og marketingschef.
Per har via positiv opbakning fra og i dialog med halinspektøren i Frihedens Idrætscenter, fået tilkendegivet at vi kunne sælge
boldhallens navn, og har på denne baggrund indgået samarbejdsaftale med Danske Bank.
Da klubben tidligere har fået afslag på at råde over hele facaden af indgangsområdet til boldhallen, ville vi ved indgåelse af en
samarbejdsaftale om navnet på boldhallen, derfor kun skulle opsætte et mindre logo-skilt over døren til boldhallen.
Per Ellermann indgik lynhurtigt en samarbejdsaftale med byens bank; Danske Bank, hvilket vi fra klubben fandt rigtig god synergi i.
Med de trange kår der for tiden er på sponsorområdet, appellerer vi hermed til forståelse for denne ansøgning, og muligheder for
dispensation så vi kan ophænge skilte som vi har forpligtet os til overfor Danske Bank.
Hvidovre Volleyball Klub ansøger via dette tillæg til ”Ansøgning om udvidelse af eksisterende reklameaftale” om følgende som
herunder på opfordring uddybes.

1.

Tilladelse til at sælge navnet på klubbens hjemmebane, nærmere betegnet boldhallen i Frihedens Idrætscenter, qua
klubbens indgåede CSR samarbejde med Danske Bank (Danske Bank Hallen).
Dette samarbejde afhænger af i høj grad af muligheden for skiltning på området over indgangsdøren til boldhallen.

2.

På opfordring uddyber vi hermed den ønskede skiltning over indgangen til boldhallen i Frihedens Idrætscenter.
Det er vigtigt at understrege at skilte fremstilles professionelt og med grafisk assistance, så det fremstår flot og integreret
i rummet. (Tekst: Danske Bank Hallen)

3.

På opfordring uddyber vi hermed skiltningen som ansøgt ved krydset Avedøre Havnevej / Gammel Køge Landevej

Dansk Volleyball Forbunds tv-aftale med Kanal Sport viser af og til TV-transmissioner fra Volleyligaen i Frihedens Idrætscenter, og
derved profileres byens navn positivt og landsdækkende.

Med venlig hilsen

Per Ellermann
Salg og marketingschef
Hvidovre Volleyball Klub

og

Thomas Stryhn
Sportschef
Hvidovre Volleyball Klub

Skilt over dørene til boldhallen
Højde: 50 cm
Bredde: cirka 4 meter (afhængig af logo)

Krydset Avedøre Havnevej / Gammel Køge Landevej
Her ansøges om samme størrelse skilt
ved siden af det eksisterende

