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Sponsormuligheder

Digitale skærme i caféområde

Udendørs LED skærm

Website romaltaktivitetshal.dk

Skilte i hallen

Side
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Bedste eksponering 

i Romalt



Hvorfor vælge eksponering 
gennem Romalt Aktivitetshal?

Vi ønsker et godt samarbejde med erhvervslivet
gennem arrangementer og gensidig branding

Eksponeringsmuligheder
i og udenfor hallen

 � Vis din støtte til lokale aktiviteter
 � Du får stor lokal eksponering
 � Bedste beliggenhed i Romalt
 � Centralt knudepunkt for skole, børnehave, vuggestue,  

indkøb, tankstation og lokal idræt
 � Gående, cyklende og kørende trafik både hverdag  

og weekend
 � Konkurrencedygtige priser

 � Promovér dit budskab på vores store udendørs LED-skærm.  
Skiltets lys og skiftende medier gør den til et stærkt visuelt medie.

 � Små skærme i caféen (ved indgang til fitness & indgang til hal)
 � Skilt i hallen (Small: 150 x 75 cm Medium: 300 x 150 cm Large: 600 x 150 cm)

 � Banner på vores website romaltaktivitetshal.dk

Romalt Aktivitetshal ønsker et godt samarbejde med erhvervslivet. 
Derfor tilbyder vi unikke markedsføringsmuligheder i hallen, samt gode 
samarbejdsmuligheder ved både små og store arrangementer.

BLIV SPONSOR I 
ROMALT AKTIVITETSHAL

SAMLERABAT
ved 2 former for eksponering

10%

SAMLERABAT
ved 3 former for eksponering

15%
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DIT BUDSKAB HER?

Bedste eksponering i Romalt



Send dit indhold eller færdigt spot til 
sponsor@romaltaktivitetshal.dk

40” 54”

indgang til hal indgang til f itness

kr. 2.000,- 
(+ moms)

Årlig pris for
eksponering på
begge skærme

JPG, PNG, GIF,  
MP4, MOV

Færdig dimension:
16:9

Lever dit spot færdigt - eller få udarbejdet dit spot

Formater

Stillestående: 

Priser inkluderer 
1 korrekturgang

Animeret
kr. 2.500,-

(+ moms)

kr. 750,-
(+ moms)
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Digitale skærme
i caféområde

LOKAL EKSPONERING
MED STOR DAGLIG TRAFIK

DIT 
BUDSKAB 

HER?

DIT 
BUDSKAB 

HER?



min. 15
pr. time

JPG, PNG, GIF,  
MP4, MOV

Stillestående: 

Priser inkluderer 
1 korrekturgang

Send dit indhold eller færdigt spot til 
sponsor@romaltaktivitetshal.dk

Animeret

Færdig dimension:
400 x 240 px

3 månederVisninger

Lever dit spot færdigt - eller få udarbejdet dit spot

6 måneder

Formater

1 år

Du kan f rit inden for et kalenderår vælge, 
hvilke måneder der er attraktive for dig.

360 visninger
i døgnet

(32.400 i perioden)

kr. 3.300,- 
(+ moms)

kr. 5.400,- 
(+ moms)

kr. 8.400,-
(+ moms)

360 visninger
i døgnet

(64.800 i perioden)

360 visninger
i døgnet

(129.600 i perioden)

kr. 2.500,-
(+ moms)

kr. 750,-
(+ moms)
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DIT BUDSKAB HER?

Bedste eksponering i Romalt

Udendørs LED-skærm

FÅ DEN BEDSTE
EKSPONERING I ROMALT



Lever selv færdigt banner - eller bestil på:
sponsor@romaltaktivitetshal.dk

Logobanner Infobanner

JPG eller PNG

Pris inkluderer 
1 korrekturgang

JPG eller PNG

Lever dit infobanner færdigt - eller få hjælp

Formater

kr. 750,-
(+ moms)

Inkluderet

Banner på website
romaltaktivitetshal.dk

ONLINE EKSPONERING
MED LINK TIL JERES WEB

Send logo til:
sponsor@romaltaktivitetshal.dk

250x150 px
B x H

Gratis for sponsorer

Du får et logobanner 
her, uanset hvilken 

sponsorpakke du vælger.

kr. 1.000,- 
(+ moms)

Årlig pris

6 INFOBANNER

LOGOBANNER



Lever selv færdigt skilt - eller bestil på:
sponsor@romaltaktivitetshal.dk

Small Medium Large

150 x 75 cm
B x H

300 x 150 cm
B x H

600 x 150 cm
B x H

small

large

m
edium

kr. 3.500,- 
(+ moms)

kr. 750,- 
(+ moms)

kr. 500,- 
(+ moms)

kr. 5.500,- 
(+ moms)

kr. 2.475,- 
(+ moms)

kr. 750,- 
(+ moms)

kr. 9.500,- 
(+ moms)

kr. 5.700,- 
(+ moms)

kr. 1.000,- 
(+ moms)

Du er velkommen til selv at bestille dit skilt 
ved din foretrukne leverandør. 

Priser for skilteproduktion* ved vores leverandør:

*Der tages forbehold for prisændringer f ra leverandør. Du vil få besked inden opstart, hvis der er sket ændringer.

Årlig pris

Priser inkluderer 1 korrekturgang

Lever dit design færdigt - eller få hjælp til det graf iske
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Skilt i hallen
small - medium - large

LOKAL EKSPONERING
MED STOR SYNLIGHED



A K T I V I T E T S H A L
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STØT LOKALT


