UMEÅ SÖDRA FF
”DET LOKALA LAGET”

MÅL
•

Att ge alla flickor i Umeå Södra FF möjlighet att spela fotboll, oavsett ålder
eller ambition.

•

Vi ska fostra dem i social gemenskap och visa ansvar för skola, mat, vila
och träning.

•

På fotbollsplanen ska vi vara en av Sveriges bästa och trevligaste
föreningar på flick- och damsidan.

•

Minst 70% av A-lagstruppen skall bestå av spelare från Umeå och dess
närområde.

•

Grundläggande för ungdomsverksamheten är att ALLA är välkomna och
ALLA ska vara med på samma villkor.

Huvudpartner
•

Textilier:
–
–

•

Arenareklam:
–

•

Efter överenskommelse i annonserings- eller PR-syfte, samt vid ett tillfälle som gäst vid personal- eller
kundträff

Varumärke:
–

•

Högtalarreklam före match samt i paus
Fem VIP-kort som berättigar till fri entré samt halvtidsförtäring

Nyttjanderätt av spelare/ledare och bildmaterial:
–

•

Helsidesannons i matchprogrammet
Företagets logotyp i VK & VF i samtliga matchannonser
Logotyp på Umeå Södras hemsida med länk till egen hemsida
Möjlighet till matchvärdskap vid en hemmamatch
En fri inbladning i matchprogrammet i samband med två hemmamatcher

Vid varje hemmamatch:
–
–

•

Upp till 12 meter arenareklam

Annonsering:
–
–
–
–
–

•

Reklamplats på matchtröjor
Reklamplats på träningsoveraller

Rätt att använda Umeå Södra FF:s varumärke, om så önskas i företagets marknadsföring. Detta sker efter
samråd med Umeå Södra FF.

Branschexklusivitet:
–

Huvud partnerna erhåller branschexklusivitet.

Grundpris 50 000 kronor exklusive reklamskatt samt tryckkostnader.

Diamantpartner
•

Textilier:
–
–

•

Arenareklam:
–

•

Högtalarreklam före match samt i paus
Fyra VIP-kort som berättigar till fri entré samt halvtidsförtäring

Varumärke:
–

•

Halvsidesannons i matchprogrammet
Företagets logotyp i VK & VF i samtliga matchannonser
Företagslogo på Umeå Södra FF:s hemsida med länk till egen hemsida
En fri inbladning i matchprogrammet i samband med en hemmamatch

Vid varje hemmamatch:
–
–

•

Upp till 12 meter arenareklam

Annonsering:
–
–
–
–

•

Reklamplats på matchkläder, utvalda platser
Reklamplats på träningskläder, utvalda platser

Rätt att använda Umeå Södra FF:s varumärke, om så önskas i företagets marknadsföring. Detta sker efter
samråd med Umeå Södra FF.

Branschexklusivitet:
–

Diamantpartnerna erhåller branschexklusivitet

Grundpris 30 000 kronor exklusive reklamskatt samt tryckkostnader.

Guldpartner
•

Textilier:
–
–

•

Arenareklam:
–

•

Halvsidesannons i matchprogrammet
Företagslogo på Umeå Södra FF:s hemsida med länk till egen hemsida
En fri inbladning i matchprogrammet i samband med en hemmamatch

Vid varje hemmamatch:
–
–

•

Upp till 9 meter arenareklam

Annonsering:
–
–
–

•

Reklamplats på matchkläder, utvalda platser
Reklamplats på träningskläder, utvalda platser

Högtalarreklam före match samt i paus
Tre VIP-kort som berättigar till fri entré samt halvtidsförtäring

Varumärke:
–

Rätt att använda Umeå Södra FF:s varumärke, om så önskas i företagets marknadsföring. Detta sker efter
samråd med Umeå Södra FF.

Grundpris 20 000 kronor exklusive reklamskatt samt tryckkostnader.

Silverpartner
•

Textilier:
–

•

Arenareklam:
–

•

Kvartsidesannons i matchprogrammet
Företagslogo på Umeå Södra FF:s hemsida med länk till egen hemsida

Vid varje hemmamatch:
–
–

•

Upp till 6 meter arenareklam

Annonsering:
–
–

•

Reklamplats på coachjackor

Högtalarreklam före match samt i paus
Två VIP-kort som berättigar till fri entré samt halvtidsförtäring

Varumärke:
–

Rätt att använda Umeå Södra FF:s varumärke, om så önskas i företagets marknadsföring. Detta sker efter
samråd med Umeå Södra FF.

Grundpris 15 000 kronor exklusive reklamskatt samt tryckkostnader.

Bronspartner
•

Arenareklam:
–

•

Annonsering:
–
–

•

Kvartssidesannons i matchprogrammet
Företagslogo på Umeå Södra FF:s hemsida med länk till egen hemsida

Vid varje hemmamatch:
–

•

Upp till 3 meter arenareklam

Två VIP-kort som berättigar till fri entré samt halvtidsförtäring

Varumärke:
–

Rätt att använda Umeå Södra FF:s varumärke, om så önskas i företagets marknadsföring. Detta sker efter
samråd med Umeå Södra FF.

Grundpris 5 000 kronor exklusive reklamskatt samt tryckkostnader.

1982 klubben
–
–
–
–
–
–

Plats på samlad sida på Umeå Södra FF:s hemsida med företagslogo och länk till egen hemsida
Ett årskort som berättigar till fri entré
Reklamutskick i brev till samtliga medlemmar 2 ggr/år. Max ett A4/tillfälle
Plats för företagsnamnet på samlad plats på matcharena
Inramad lagbild
1982-dekal att sätta på entrédörr eller liknande

Pris 1 982 kronor exklusive reklamskatt.

Prislista
•

Arena
–

•

6 000 kr

Matcharrangemang
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Reklamskylt, 6 meter
Matchsponsor
Matchboll
1/1-sida i matchprogram svart/vit
3/4-sida i matchprogram svart/vit
1/2-sida i matchprogram svart/vit
1/4-sida i matchprogram svart/vit
Inbladning i matchprogram (per match)
Årskort

4 000 kr
1 000 kr
3 000 kr
2 500 kr
2 000 kr
1 500 kr
1 000 kr
500 kr

Arbete för lagen
–

Föreningen kan ställa upp på olika arbeten t ex vid inventering, utdelning av reklamblad, framplockning av
varor, städning mm. En möjlighet där både ni och vi inom Umeå Södra FF är vinnare.

*Eventuella kostnader såsom reklamskatt, produktion eller textiltryck bekostas av köparen.

VAD KAN NI
FÖRVÄNTA ER AV OSS.
•

En genuin Umeåförening med lokal förankring som associeras till dam- &
flickfotboll med en hög kvalitativ verksamhet.

•

Vårt mål är att MINST 70 % av de aktiva i A-laget och hela vårt
utvecklingslag Södra Ungdom skall komma från Umeå eller Umeås
närområde.

•

Uppmärksamhet i media av föreningens verksamhet

•

Möjlighet att ta del av Umeå Södras spelare till egna events, lanseringar,
kundträffar mm

•

Hög prioritering av ungdomsfotbollen och spelarnas utveckling, både
fotbollsmässigt och socialt

HUR LOCKAR VI PUBLIK
TILL VÅRA MATCHER
•

Matchannonser i VK och VF inför varje match

•

Affischering på ett antal platser inför varje match

•

Mail-inbjudningar med påminnelser till andra föreningar inför varje match

•

Annonsering på vår hemsida www.laget.se/umeasodraff

•

Interninformation till alla egna medlemmar och sponsorer inför varje match.

•

Vi arbetar konstant med att förbättra våra matcharrangemang

