
 

 

 

Vil du give dine medarbejdere  

adgang til 4 padelbaner året rundt? 

 

Fordele for jer! 

 Mulighed for unik medarbejderpleje!  

 I betaler nedsat pris!  

 I bliver inviteret til flere årlige arrangementer for sponsorer!  

 Der udbydes max 35 af disse fordelagtige firmapakker!  

 Firmaarrangement eller banesponsorat er ekstra muligheder!  

 Betaling gælder for 2022, 2023 og 2024!  

 

Bronze:   

 2 numre til brug for booking 

 Navn/logo på sponsorvæg  

 Eksponering i Team Randers Tennisklub på hjemmesiden 

 Yderligere 2-3 sponsorarrangementer årligt  

 Kr. 10.000 for en 3-årig periode (normalpris kr. 15.000) 

 

Sølv:  

 2 numre til brug for booking 

 Navn/logo på sponsorvæg  

 Eksponering i Team Randers Tennisklub på hjemmesiden. 

 Yderligere 2-3 sponsorarrangementer årligt. 

 1 årligt firmaarrangement (baner, bolde, bat og instruktør til rådighed) 

 Kr. 20.000 for en 3-årig periode (normalpris kr. 30.000)  

 

Guld:  

 2 numre til brug for booking 

 Navn/logo på sponsorvæg  

 Eksponering i Team Randers Tennisklub på hjemmesiden. 

 Yderligere 2-3 sponsorarrangementer årligt. 

 1 årligt firmaarrangement (baner, bolde, bat og instruktør til rådighed) 

 1 banesponsorat (logo på banen, placeret forskellige steder) 

Banen ”døbt” med firmanavn i bookingsystemet   

 Kr. 30.000 for en 3-årig periode (normalpris kr. 45.000)  



 

 

 

 

Hvad gør du nu?  
Kontakt formand Lars Elkjær  

formand@randerstennisklub.dk 

mobil 21 31 31 00.   

Så kan du/I aftale de nærmere detaljer for at indtræde som padelpartner i Randers 

Tennisklub.  

Ekstra information:  
Betaling for firmapakkerne skal foretages senest pr. den 15/6 2021, da projektet helst 

skal være fuldt finansieret inden den 1/7. Klubben udsender faktura.  

Vi håber at banerne står klar senest den 15/9 2021. Så resten af 2021 får I med uden 

beregning, da jeres betaling gælder for 2022, 2023 og 2024.  

Realiseres projektet ikke, så vil beløbet naturligvis blive returneret til jer.  

Randers Tennisklub vil fremadrettet også tilbyde!  

 Padeltræning for såvel seniorer som juniorer 

 Åbne Randers Mesterskaber i padel  

 Flere årlige arrangementer og camps  

 

Så kom frisk! 

Bliv en del af Randers Tennisklub og den forrygende padelafdeling 

med 4 baner – med din virksomhed som padelpartner! 
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