Syns Ni?
Var syns Ni?
Kan Ni synas mera?

Samarbete med oss i BK Tinnis
kan ge Er möjlighet till detta samt
stödja Dam- och flickfotbollen
i Linköping
2013 kommer många blickar och intressen riktas mot Sverige,
Östergötland och Linköping. Dam-EM i fotboll kommer hit och
Damfotbollen kommer att hamna i blickfånget både publikt och
i media. I den vågen gör vi i BK Tinnis en stor satsning på att
vandra uppåt i det nya seriesystemet samt att även stärka vår
ungdomsverksamhet. I den satsningen behöver vi Er hjälp,
vilket medför att vi kommer att synas mer i olika media och nå
ut till en större publik samtidigt som Ert företag antagligen visas
upp i ett sammanhang Ni tidigare inte synts.
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BK Tinnis är en fotbollsförening som sedan tidigt 70-tal verkat i
Linköping för enbart dam- och flickfotboll.
Som alla andra ideella föreningar är vi starkt beroende av att hitta olika
former av verksamheter som ger ekonomiska intäkter.
Med stora sportsliga framgångar under verksamhetsår 2012 kommer vi
inför 2013 stå inför nya ekonomiska utmaningar förutom de sportsliga i
möjligheten att spela i en högre nivå i seriesystemet. Våra två seniorlag
har vunnit var sin serie och skall spela kvalspel i oktober. Vid vinst där
kommer våra seniorlag att 2013 spela i nya div 1 resp div 2. Dessutom
spelar 80-100 flickor mellan 6 och 15 år fördelade på 7 åldersgrupperade
lag i seriespel.
Vi söker nu ytterligare SAMARBETSPARTNER och kan erbjuda olika
former av motprestationer. Några av dessa kan vara:
Reklamplatser på matchställ
Annonser i seniorernas matchprogram
Arenareklam i form av beachflaggor med företagsloggor
Matchbollar/matchvärdar
Övriga önskemål, där vi är öppna för era egna förslag.

Finner Ni detta intressant kontaktar ni
Roine Mattsson på epostadress roine.mattsson@telia.com
för mer information eller för att formulera ett samarbete.

Ert stöd är Värdefullt för vår verksamhet
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