SPONSORAVTAL

STÖD HABO IF

Vi vill stödja Habo IF genom följande avtal:

Vi är överrens om följande specialavtal:

Vi jobbar hela tiden med att utveckla föreningen och en viktig del är att alla ska trivas. Oavsett
om man är 6 år och spelar knattefotboll eller tillhör något av våra representationslag, eller om
man är ledare, domare eller åskådare så är alla viktiga för vår verksamhet.

Företagets kontakt (Faktura adress)
Namn:

Varje sommar anordnar vi sommarfotbollsskola som brukar locka över 200 barn i åldern 6-11 år.
Som ledare har vi engagerade ungdomar i åldern 15-20 år.

Adress:

Under 2014 startades en grupp Fotboll För Alla som riktar sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning tillsammans med HFHS.

Telefon:

2012 drog vi igång vår egen fotbollscup som lockat lag från stora delar av södra Sverige. 2014
deltog hela 64 lag. Givetvis krävs mycket arbete runt en cup, men det är fantastiskt kul att se
alla barn spela och ha kul tillsammans. Faktum är att Habo denna cuphelg ”ökar” med ca 3500
besökare.

Mail:
Avtalsperiod:

Företag underskrift

Habo IF är en av de största föreningarna i Habo. Vi är runt 800 medlemmar som samlas kring
fotbollen som vi bedriver på Slättens IP. Under åren har vi även haft bla bandy och friidrott på
schemat. På Slättens IP har vi även vår minigolf som vi driver i egen regi.

2014 stod även vår nya läktare klar med 250 sittplatser under tak. Bara att se den är värt ett
besök på Slätten.

Habo IF underskrift

Att ha kul tillsammans både på och vid sidan av planen
är ett av ledorden. Målet med vår verksamhet är att utbilda
fotbollsspelare oavsett nivå.
Bredden är väldigt viktig och vi försöker jobba efter:
Så många som möjligt
Så länge som möjligt
Så roligt som möjligt
Habo IF som förening behöver ditt stöd för att fortsätta
kunna utvecklas och ha en bra verksamhet såväl för de
minsta som för de äldsta.
Du hänger väl på ……… Vi behöver dig.
Styrelsen Habo IF

HABO IF:S SPONSORPAKET
Habo IF har tagit fram olika paket som vänder sig till både små och stora företag.
Antingen kan man välja ett färdigt paket eller komma med egna förslag. Alla idéer är
välkomna. Ni är alltid välkomna att kontakta Habo IF kansli.
Habo IF 036-41514

info@haboif.f.se

www.haboif.f.se

Samtliga sponsorer erhåller matchbiljetter och biljetter till minigolf.

Cup-paket
Stöd för genomförande av
sommarcup.
Ex bollar, domare
Sponsor erhåller:
Exponering i samband med
Habo IF sommarcup.

1500 kr/år

Paketen är inkl reklamskatt

Matchboll

Läktarreklam

Golfbana

Finns med i matchannons
inför match.
Omnämns i högtalare.
Sponsor erhåller:
2x matchbiljett och
2x minigolf

Skylt på läktare 125x112 cm
(Kostnad skylt tillkommer ca 2000 kr)
Sponsor erhåller:
2x årskort matcher samt visning
hemsida

Syns på en minigolfbana med logga.
Sponsor erhåller:
Företaget får tillgång till banan 2
gång/år
Anordna ex företagsmästerskap

Minst 2 års avtal

Minst 5 års avtal

2000 kr/år

Ryggen fri

550 kr

2000 kr/år

2000 kr/år

Bronspaket

Silverpaket

Guldpaket

Arenaskylt 125x112 cm
(Kostnad skylt tillkommer ca 2000 kr)
Sponsor erhåller:
2x årskort matcher 2x minigolf för
företaget
Matchprogram och hemsida

Bronspaket ingår
Möjlighet till tryck på HIF overall/dräkt
Sponsor erhåller:
4x årskort matcher 4x minigolf för
företaget
Matchprogram och hemsida

Silverpaket ingår
Sponsorers eget önskemål
Sponsor erhåller:
6x årskort matcher 6x minigolf för
företaget
Matchprogram och hemsida

5000 kr/år

10000 kr/år

15000 kr

Ungdomspaket
Riktar sig mot våra ungdomslag.
Inköp av material, bidrag till cuper
Sponsor erhåller:
10x biljetter till minigolf

Synas i ryggtryck på matchdräkter.
Ungdom alt senior.
Sponsor erhåller:
4x årskort matcher
2x minigolf för företaget
Matchprogram och hemsida
Kostnad: se separat
prisstege

