
                                    

Tour de Taxa 2020 Sponsorpakker 
 

 

1.  Tour de Taxa Julemærkehjem sponsor: Fra 30.000 kr. og opefter får som udgangspunkt 

følgende:  

• Logo på alle holds cykeltøj. Mest fremtrædende placering på tøjet.  

• Virksomhedens logo på tourdetaxa.com på forsiden. Bedste placering.   

• Logo på alle 5 holds følgevogne. 

• Julemærkehjem sponsor støttediplom til ophæng på virksomheden, og 2 stk. Tour de Taxa cykeltrøjer. 

• Julemærkehjem sponsorbanner til brug for egen hjemmeside og autosignatur. 

 

2. Tour de Taxa julemærkebarn sponsor: Fra 20.000 kr. og opefter får som udgangspunkt følgende:  

• Logo på alle 5 holds cykeltøj.  De sponsorer som betaler de største beløb bliver tildelt de mest attraktive placeringer på 

tøjet. 

• Virksomhedens logo på tourdetaxa.com på forsiden, og logo på alle 5 holds følgevogne. 

• Julemærkebarn diplom til ophæng på virksomheden, og 1 stk. Tour de Taxa cykeltrøje. 

• Julemærkebarn sponsorbanner til brug for egen hjemmeside og autosignatur. 

 

3. Tour de Taxa holdsponsor: Fra 10.000 kr. og opefter får som udgangspunkt følgende:  

• Logo på det lokale holds turtrøjer. 

• Virksomhedens logo på tourdetaxa.com på forsiden, og logo på alle 5 holds følgevogne. 

• Cykeltrøje fra det lokale cykelhold.   

• Lokalt støtte diplom til ophæng på virksomheden, og et stk. cykeltrøje fra det lokale cykelhold.   

• Tour de Taxa og julemærke holdsponsorbanner til egen hjemmeside og autosignatur. 

 

4. Tour de Taxa lokalt sponsorat: Fra 5.000 kr. og opefter får som udgangspunkt følgende:  

• Mindre Logo på det lokale holds cykeltrøjer. 

• Virksomhedens logo på tourdetaxa.com under det lokale hold og omtale på holdets Facebook gruppe. 

• Logo på det lokale holds følgebiler.  

• Mulighed for køb af den lokale cykeltrøje til 300 kr. pr. stk.  

• Tour de Taxa sponsorbanner til egen hjemmeside. 

 

5. Rytter sponsorat: Fra 3.000 kr. og opefter får som udgangspunkt følgende: 

• Virksomhedens logo på tourdetaxa.com under det lokale hold. 

• Omtale på det lokale holds facebookside og Facebook gruppe. 

• Mulighed for at lave individuelle aftaler med det lokale cykelhold om eksponering. 

 

Naturalier pakken 

• Alle naturalier sponsorater bliver omregnet i forhold til engros værdien på disse, og afgør hvilken 

sponsorpakke det modsvarer.  

     

                                                        Tour de Taxa - www.tourdetaxa.com                         Vi cykler for  

http://tourdetaxa.com/
https://www.julemaerket.dk/

