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SPONSOR FOR KVINDERNES
ELITEFODBOLDHOLD
Arena Næstved er ny sponsor for kvindernes elitefodboldhold
Næstved HGs kvindefodboldhold får Arena Næstved på trøjerne, når
de fremover dribler mod målet i deres 1. divisionskampe for klubben.
Der er indgået sponsoraftale mellem klubben og Arena Næstved, og
det er en ny type aftale, som lægger vægt på gensidighed og
fremsyn.
-Kvindernes elitefodboldhold stikker op som et fyrtårn af talent og
gejst, og Arena Næstved har et matchende værdifællesskab med
klubben, som sætter os i stand til sammen at løfte det fælles mål at
styrke lokal idræt i deres bestræbelser på at nå næste niveau, siger
direktør i Arena Næstved, Jakob Brixvold.
-Vi har fundet nye veje i fusionen af byens to fodboldklubber, og vi er
glade for at bringe elitesporten frem til et niveau, hvor vi kan hæve
ambitionerne endnu mere, sætte retning og lykkes med at skabe
lokal stolthed, siger forretningsfører i Næstved HG, Leon Hansen.
Fremad sammen
De to aftaleparter fremhæver aftalen som et eksempel på hvordan
man samler kræfterne og får ting til at ske.
- Det er dét, vi arbejder for til gavn for Næstved og hele området
uden for hovedstaden. Vi rager op, og vi tænker stort, derfor glæder
vi os til samarbejdet med kvindernes elitefodboldhold, siger direktør i
Arena Næstved, Jakob Brixvold, og tilføjer, at han ser klubbens
indtrædelse som erhvervspartner, som en berigelse af netværket.
Aftalen er gensidig, det vil sige, at Næstved HG og Arena Næstved
giver hinanden en hånd i ryggen i form af partnerskab og
netværksrelationer og de kommer til at følge hinanden tæt. For
eksempel knyttes et par af spillerne til Arena Næstved, der
arrangeres sociale arrangementer, gives mulighed for
omklædningsrum i arenaen, frivilligt arbejde og naturligvis synlighed
i markedsføringsøjemed for begge parter.
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