Procedure reklameaftaler
Tegning af reklameaftale
Reklameaftaler bliver tegnet som løbende aftaler, der ikke skal fornys, men som derimod kan opsiges.
Dette vil lette arbejdet både for Sport Horsens og klubberne. Det er dog stadig muligt at tegne aftaler for en
tidsbegrænset periode.
Der er ingen begrænsning mht. hvem de enkelte klubber eller Sport Horsens må tegne aftaler med.
Når der tegnes reklameaftaler, får Sport Horsens originalen, og klubben tager en kopi.
Alle aftaler skal udfyldes med dato, beløb, størrelse og skrives under. Det skal tydeligt fremgå, hvem aftalen
er indgået med. Er disse ting ikke opfyldt, returneres aftalen til klubben.
Alle aftaler skal indeholde skilteplads nummer. For at undgå at to klubber sælger samme skilteplads, kan
tomme skiltepladser for en kort periode reserveres ved Sport Horsens, mens en aftale kommer på plads.
Fremstilling
Alle udgifter i forbindelse med reklameskiltets fremstilling, tekst og udseende udføres og afholdes af
annoncøren.
Opsætning og nedtagning
Alle udgifter i forbindelse med opsætning/nedtagning og vedligeholdelse i aftaleperioden aftales mellem
klub og annoncør og fremgår af aftalen.
Fakturering
Klubben tegner reklameaftalerne.
Sport Horsens fakturerer annoncøren.
De løbende aftaler faktureres forud i januar for ét kalenderår ad gangen. Der afregnes forud.
For aftaler tegnet i løbet af året afregnes først for resten af det aktuelle år, derefter for hele kalenderår.
Alle fakturaer fremsendes så vidt muligt på mail. Noter derfor e-mailadressen på kontrakten.
Udbetaling
Sport Horsens beholder 10 % af beløbet, som bruges til at drive idrætsklinikken. Resten af beløbet
udbetales til klubberne.
Udbetaling til klubber sker 4 gange årligt efter udløb af et kvartal gældende for de indbetalinger, der er
kommet i den foregående periode.

Opsigelse/udløb af aftale
Løbende reklameaftaler kan opsiges med en måneds varsel senest den 1.12.
Hvis en aftale forgæves forsøges gentegnet, meddeles dette Sport Horsens, så aftalen kan slettes.
Alle rettigheder til skiltepladser overgår til Sport Horsens, når aftalen udløber.
Annoncører med en tidsbegrænset periode skal derfor før aftaleperiodens udløb kontaktes af klubben med
henblik på at tegne ny aftale for den pågældende reklame.
Priser
Lille skilt:
Stort skilt:

kr. 1.500,- + moms
kr. 3.000,- + moms

Ved tegning af aftaler i flere haller ydes 5 % mængderabat pr. hal. Dog max. 20 % rabat i alt.
Definition af størrelser:
Lille skilt:
180 x 122 – 200 x 100 – 244 x 110 – 244 x 122
Stort skilt:
400 x 100 – 400 x 110 – 400 x 122
Standardstørrelsen i de enkelte haller bibeholdes. Dette er blot maksimale mål.
På kontrakten skal det tydeligt fremgå, om der er tale om et lille eller et stort skilt.
BEMÆRK - der er særskilt aftale for Torstedhallen. Her er der kun én type reklame.
Skilt:
kr. 1.500,- + moms
Inkl. reklamering på tv skærme i forhallen.
Størrelse på skilte: 250 mm x 100 mm
Yderligere information
Annoncering sker under hensyntagen til overenskomst indgået mellem Team Danmark og DR/TV2.
Klubberne skal altid holde Sport Horsens informeret om, hvem i klubben, der er ansvarlig for
halreklamerne.

