Var med och sponsra IFK Bankeryd
och bidra till ett hållbart samhälle och ett
aktivt föreningsliv för barn och ungdomar
IFK Bankeryd sysselsätter idag ca 400 ungdomar och
ca 60 ideella ledare, föreningen är numera en av Smålands
största handbollsklubbar. Detta är vi såklart väldigt stolta
över och vill gärna fortsätta den resan tillsammans med
Dig och Ditt företag.
Vår strävan i verksamheten är att barn och ungdomar ska
ha en vettig sysselsättning, detta med hjälp av kompetenta
tränare, där det ska ges optimala förutsättningar för att
kunna utvecklas som handbollsspelare och människa.
Vår värdegrund bygger på gemenskap, glädje, stolthet och
bra värderingar.
När du sponsrar IFK Bankeryd så ska det kännas tryggt för
dig och ditt företag att vi försöker efterleva dessa ledord hela
tiden, varje dag.

Nytt sponsorpaket för 2018-2019
Vi kommer att ta fram två stora skyltar där ditt företag
kommer att synas med sin logga och sitt budskap.
Ena skylten kommer att sitta centralt mitt emot läktaren
i A-hallen och den andra kommer att sitta ut mot vägen
vid våra fina beachhandbollsplaner.
Ytterligare en nyhet i år för alla våra sponsorer är att vi
kommer att ha en beachhandbollsturnering som riktar
sig till dig och din personal. Under en dag spelar vi
mot varandra under mycket trevliga former, en perfekt
teambuildningsdag för dig och ditt företag. Ni kan vara
upp till 9 st spelare i varje lag.
Denna turnering ingår i ovan sponsorpaket. Mat och dryck
kommer att serveras under hela dagen till förmånliga priser.
Nytt för i år är även att du som företag har
möjlighet att sponsra ett lag. Istället för att
betala 5000 SEK för ovanstående sponsorpaket, kan du välja att betala 7500 SEK för
samma paket men de extra 2500 SEK du
sponsrar går oavkortat till det lag som
du väljer att sponsra lite extra.
Har du några frågor så kontakta oss gärna:
Johan Gunnerling, Sponsoransvarig
0761-00 98 07, jgunnerling@gmail.com
eller maila vår kanslichef Bernt på
info@ifkbankeryd.se

Med förhoppning om ett mycket gott
samarbete under 2018/2019!!

SPONSORPAKET 1:

5000 SEK
inkl moms.
Exkl reklamskatt
och tryck.

SPONSORPAKET 2:

7500 SEK
inkl moms.
Exkl reklamskatt
och tryck.

