Sörvalla IP
– en fantastisk plats för utveckling
Vi i Sunnanå sportklubb är oerhört stolta över den fina tränings- och matcharena som vi har skapat! Sörvalla har under
många år varit ett flaggskepp för föreningen, men under 2000-talet så har damlaget flyttat sina matcher till Norrvalla IP.
Huvudanledningen är att Sörvalla IP inte klarar de krav som Svenska Fotbollsförbundet ställer på föreningar som driver
elitlag i fotboll.
Men för herrlaget och för ungdomsfotbollen så har Sörvalla IP med hjälp av de uppgraderingar som skett åter blivit en
plats som vi är stolta över. Under de senaste åren har det lagts konstgräs på Sörvalla (tack till kommunen) och det har
gjort att nyttjandegraden har ökat med 1000%! Med hjälp av välvilliga sponsorer och eget arbete så byggde även
föreningen en egen läktare som har skapat en mycket bättre inramning kring träning och match.

Varför samverka med Sunnanå SK och Sörvalla IP!
Sunnanå SK är idag en förening med ca 600 aktiva medlemmar och som i de flesta föreningar så är huvuddelen barn och
ungdomar. Vi erbjuder alla som vill att komma och vara med och spela fotboll i Sunnanå. Sunnanå är en förening som
under lång tid har arbetat med tydliga grundvärderingar som bygger på att utveckla spelare både som fotbollspelare och
människor. Medskapande är en viktig grundhållning och att stärka individers självkänsla och självförtroende.
Sörvalla IP är idag en mötesplats där det under april-september passerar oerhört mycket människor! Det genomförs många
träningar och matcher varje vecka och det är inte bara en anläggning för Sunnanås spelare och publik. Till Sörvalla kommer också andra lag som periodvis tränar och spelar match på Sörvalla samt publik till dessa lags matcher.
En vardagskväll kan det passera 200-300 spelare/tränare och under en helg 1000-1500 spelare/tränare samt publik. Så
Sörvalla IP är idag en mötesplats för många människor vilket ger ökad exponering och möjligheter att synas.

Exponering Sörvalla
Säsongen 2015:

• Banderoll bredd 6 meter höjd 0,9 meter.
Placering lång- eller kortsida.
• Exponering 1 år 5.500:• Exponering 2 år 10.000:• Exponering 3 år 13.500:(Tillkommer produktion av banderoll och reklamskatt 8%)

Matchboll Himlacupen
Himlacupen har vi nu genomförd 3 år och intresset
bara stiger! Cupen spelas i utgångsläget
torsdag-fredag i mitten av maj på Sörvalla och är
en ungdomsturnering.
• En matchboll innebär att ni finns med som
samarbetspart till oss under Himlacupen.
• Ert företagsnamn med logga finns med när vi
skickar ut inbjudan till andra lag.

Matchboll Herrlaget säsongen 2015 div 4 & 6
• En matchboll innebär att företaget presenteras som en samarbetspart
till Sunnanås herrlag i samband med Sunnanåcupen som spelas 3 och
5-6 januari, 2015 och spelas i Eddahallen.
• Ni får även fri entré för två personer + kaffe/te och smörgås.
Det gäller 5-6 januari.
1.500:-/matchboll (reklamskatt 8% tillkommer)
Förhoppningsvis är det här ett erbjudande som känns bra för er som
företagare! Att känna att ni bidrar till att hjälpa oss med att fortsätta
utveckla barn, ungdomar och vuxna att spela fotboll med bra värderingar.
Samtidigt som det också ger er en möjlighet att profilera ert företag i en
positiv miljö där det passerar mycket människor.
Har ni frågor, funderingar eller synpunkter så tveka inte att höra av er!
Fotbollshälsningar
Sunnanå SK
Krister Lundgren, representant för herr krister.lundgren@sunnana.com

• Omnämnande av företagsnamn via speaker i
samband med cupen.

Anneli Sundqvist, representant för ungdom anneli.sundqvist@sunnanask.se

• Möjlighet till egna marknadsaktiviteter i samband
med cupen (i samråd med oss).

PS. Skulle ni vara intresserade av att samarbeta med Sunnanå Dam
så tar ni kontakt med Inger Arnesson på 0910-73 40 40 eller
inger.arnesson@sunnanask.se för mer information.

1.500:-/matchboll (reklamskatt 8% tillkommer)

