
VAR DET NOGET MED EN 
GRATIS STORSKÆRM?

Du har uden tvivl set dem før når du har set fodbold eller håndbold på højeste niveau. Der er 
tale om LED Storskærme, der kan informere og øge underholdningsværdien for jeres tilskuere 
og medlemmer, samt give jer et ekstra kort i kampen om de svære sponsorkroner hos det 
lokale erhvervsliv.

I har nu mulighed for også at få sådan en storskærm ud i jeres klub i samarbejde med 
Sponsor-salg og Proshop Europe, som begge dagligt arbejder med de fleste af landets 
førende sportsklubber.

Hvis I har interesse i at få en LED-storskærm i jeres klub så tag kontakt 
til ejer af Sponsor-salg, Michael Lynge på 28 58 48 25. 
Herefter kan vi tage en snak om de forskellige måder for betaling.

LED STORSKÆME SKABER VÆRDI 
FOR ALLE OMKRING KLUBBEN



Hvis I har interesse i at få en LED-storskærm i jeres klub så tag kontakt 
til ejer af Sponsor-salg, Michael Lynge på 28 58 48 25. 
Herefter kan vi tage en snak om de forskellige måder for betaling.

HVAD SKAL I MED EN 
LED STORSKÆRM?
Med en digital LED storskærm får jeres klub 
en storskærm, som kan bruges som 
indtægtskilde ved eksponering af klubbens 
sponsorer. Skærmen kan også vise 
live-optagelser af kampen eller billeder af de 
scorende spillere. Den kan sågar bruges som 
TV-skærm, så I kan holde 
medlemsarrangementer i hallen og sammen 
se de store landskampe. Ja storskærmen kan 
faktisk det meste…

HVORFOR VÆLGE EN 
LED STORSKÆRMSLØSNING?
Tidligere var en LED Storskærmsløsning 
forbeholdt landets største fodbold- og hån
dboldklubber samt store arrangementer og 
events. Men med Proshop Europe og 
Sponsor-salgs samlede tilbud er det nu også 
muligt for jer at få fat i dette eksklusive 
produkt. 

HVORDAN SKAL LED STORSKÆMSLØSNINGEN BETALES?
Proshop Europe leverer skærmen og I kan sælge annoncer på skærmen til at finansiere den 
månedlige ydelse. 
Alternativt kan I efterfølgende vælge at få Sponsor-salg til at sælge annoncer på storskærmen 
i jeres lokalområde og ad den vej finansiere købet.

OM PROSHOP EUROPE
Proshop Europe er førende udvikler og 
producent af professionelle high-end LED-
skærme. Ved at kombinere europæiske og 
asiatisk teknologi, kompetencer, viden og 
design, har vi udviklet et alsidigt udvalg af 
høj kvalitet LED produkter med forbløffende 
billedkvalitet, ydeevne, en lang levetid og en 
høj grad af energieffektivitet. Vores 
LED-produkter er anerkendt som nogle af 
branchens bedste, og vi sætter en stor ære i 
at tilbyde innovative løsninger og professionel 
service - denne kombination gør ProShop Eu-
rope Sales A/S til et sikkert og pålideligt valg.

OM SPONSOR SALG
Sponsorsalg har til formål at sikre midler til 
lokalsporten. Det være sig midler indenfor 
rådgivning, kommunikation, samt salg  af 
sponsorater og annoncer. Vores målgruppe er 
breddeklubber, professionelle klubber samt 
individuelle sportsudøvere, der nyder godt af 
opbakning i lokalområdet. Med mere end 100 
samarbejdsklubber i Danmark kan vi roligt 
sige at vi har skabt resultater for lignende 
klubber før, så I får en særdeles kompetent 
samarbejdspartner.


