FRAMÅT TILLSAMMANS
Kils AIK friidrott vill fortsätta växa på bredden
Längre avtal lönar sig

För att skapa en trygghet för vår förening ser vi gärna över sponsoravtal över tre år. Väljer du att binda upp dig på tre
år får du dessutom en bättre deal. Det innebär ordinarie pris första året, 10 procents rabatt år två och 20 procents
rabatt år tre. Nu jobbar vi med sikte på 2018 och framåt.

Vad går pengarna till?

Framför allt går pengarna till våra barn och ungdomar som är medlemmar i Kils AIK. Det kan handla om träningsläger
och möjligheten att erbjuda tränings- och tävlingskläder till subventionerade priser. Samtidigt kommer en del av
pengarna gå till att stötta de aktiva i föreningar som gör elitsatsningar.

Vår verksamhet

I dagsläget har fem träningsgrupper med två årskullar i varje och under hösten 2018 hoppas vi kunna starta upp
ytterligare en. Vi har också ett antal ändra utövare som gör elitsatsningar. Det innebär ett hundratal aktiva, ledare och
andra engagerade i föreningen. Varje år arrangerar vi fyra tävlingar – Kils inomhusspel, Stefan Holm-spelen, klassiska
Goliatspelen samt Maximångkampen.

Guldsponsor

Namnsponsor

Silversponsor

Priser namnsponsor:
Kils inomhusspel: 7 000 kr
Stefan Holm-spelen: Begär offert.
Goliatspelen: Begär offert.
Mångkampstävlingen: Bokad för 2017–2019

• Skylt på vårt tävlingstorn på Sannerudsvallen
• Mobil banderoll som exponeras under våra tävlingar
• Möjlighet till egen marknadsaktivitet under våra
utomhustävlingar
• Möjlighet till företagsaktivitet där vi tar hand om er
och skapar en rolig femkamp.
• Exponering på vår webbplats och Facebook
Pris: 10 000 kr (produktionskostnader kan tillkomma)

Inkluderar:
• Mobil banderoll som exponeras under våra tävlingar
• Möjlighet till egen marknadsaktivitet under våra
utomhustävlingar
• Exponering på vår webbplats och Facebook
Pris: 6 000 kr + kostnad för produktion av banderoll

• Namnge en tävling
• Möjlighet till egen marknadsaktivitet under aktuell
tävling
• Möjlighet att ställa fram eget reklammaterial under
tävlingen
• Fler möjligheter enligt överenskommelse.

Höjdhoppssponsor Stefan Holm-spelen

Bronssponsor

• Mobil banderoll som exponeras under våra tävlingar
• Exponering på vår webbplats och Facebook
Pris: 4 000 kr + kostnad för produktion av banderoll

• Under Stefan Holm-spelen är det stort fokus på
höjdhopp. 2017 lockades stora delar av Sverigeeliten till Sannerudsvallen. Det innebar också stor
exponering i media. Nu får ni chansen att exponeras
vid höjdhoppskurvan.
• Vår förhoppning är även att erbjuda prispengar även
2018 för att återigen locka elithoppare.

Stödsponsor

Pris: Kontakta oss för priser och möjligheter.

• Exponering på vår webbplats och Facebook-sida.
Pris: 1 000 kronor eller valfritt belopp däröver.

FRÅGOR?

Jacob Järpegård, styrelseledamot
och ansvarig för sponsring i Kils AIK Friidrott
0766 - 33 04 08
jacob.jarpegard@gmail.com

Grensponsor

• En gren vid en tävling i samarbete med ditt företag
(gäller ej höjdhopp under Stefan Holm-spelen).
• Möjlighet att sätta fram egen reklam (beachflaggor
eller liknande vid grenområdet)
Pris: 1 500 kronor

