
Reklamer på fodboldbander: 
Vær med til at forny vores fodboldbander i Ensteds Hallen til 
nogle letvægtsbander, som kun vejer det halve af de normale 
træ bander. 
Vi kan tilbyde en 3-årig reklameaftale til 2.000 kr. + 
reklametryk på banden.  
Den årlige reklamepris efter det 3. år er 1.000 kr., hvor der kan 
opnås rabatter (se afsnittet: Muligheder for rabatter). 
Størrelsen af banderne og reklamerne er: 

- Langsider og ender 2x1 meter (46 stk.) 
- Hjørner 1,26 x 1 meter (4 stk.) 
- Ved siden af målet 1x2 meter (4 stk.) 
- Tæt på målet 0,7x1 meter (4 stk.) 

 
 
 
 
 

                                               Bande 
reklame 

 
 

Ensted Idrætsanlæg – Ensted Hallen 
Stubbæk Skolegade 10, 6200 Aabenraa 

Kontaktpersoner Michael Skafte, Tlf.: 74 61 47 07, 
mobil tlf.: 24 41 07 74, e-mail: Skaftetransport@post.tele.dk 
eller Ejner Callesen Tlf. 74 62 71 10, mobil tlf. 20 29 71 10, 

 e-mail: hostrupskov95@hotmail.com 

Skal også Jeres firma 
være synligt i 
lokalområdet?  

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Ensted Idrætsanlæg – Ensted Hallen 
Stubbæk Skolegade 10, 6200 Aabenraa 

 



Mange aktiviteter i Ensted Hallen: 
I Ensted Hallen er der næsten året rundt mange forskellige 
aktiviteter for både børn, unge og voksne samt fysisk 
handicappede børn og unge fra hele Sønderjylland og det 
nordlige Tyskland.  
Følgende aktiviteter bliver afholdt i Ensted Hallen: 
- Håndbold 
- Indendørs fodbold 
- Gymnastik 
- Badminton 
- Tennis 
- Amerikansk fodbold 
- Teater 
- Senioridræt 
- El-hockey for fysiskhandicappede 
- Kørestolsfodbold for fysiskhandicappede 
- Halballer 
- Idrætsforeningens juletræsfest 
 

Reklamer på gavle, langsider og spær. 
Der er muligt at placere reklamer indvendigt i hallen på 
gavlene, langsiderne og spær. 

 
 
 
 
 
 

                     Gavle                     Langsider            Spær 

Størrelse af reklame 
I kan næsten frit vælge størrelse af 
reklameskilte. 
En størrelse på (l x h) 1,6x1 meter 
koster 1.000 kr. årligt og størrelsen 
2x2,4 meter koster 1.800 kr. 
 
De overnævnte priser inkluderer ikke anskaffelsen af 
reklameskilte. Vi har kontakt til et reklamefirma der kan tage 
sig af opgaven, hvis det er nødvendigt. 
 
Muligheder for rabatter: 
Ved tegningen af en 5-årig aftale, opnås en rabat på 30 %.  
Ved opsætning af flere reklamer er der mulighed at få 
yderligere 30 % rabat på nr. 2 og 50 % på de efterfølgende.  
 
Eksempel på reklamer: 

 
 
 
 
 
 

 
Yderligere informationer: 
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkomne til at 
kontakte Michael Skafte på Tlf.: 74 61 47 07, mobil 
tlf.: 24 41 07 74, e-mail: Skaftetransport@post.tele.dk eller 
Ejner Callesen Tlf. 74 62 71 10, mobil tlf. 20 29 71 10, 
e-mail: hostrupskov95@hotmail.com 


