IK Zenith Innebandy Sponsring
IK Zenith är en ideell förening med tre verksamhetsområden, sektioner, Fotboll med ca 800
medlemmar, Innebandy med ca 700 medlemmar samt Gympa med ca 150 medlemmar.
Vi har flick- och pojklag i alla åldrar från barn i 7 årsåldern till seniorlag som spelar på Elitnivå.
I dagsläget har vi inte sponsorer på vårt Damlags matchkläder men dessa matchställ skall nu bytas ut
vilket ger ett gyllene tillfälle att få sin logga på matchstället.
Vi värnar om våra ungdomar i Torslanda/Björlanda med omnejd och strävar alltid efter att ge alla
samma förutsättningar till ett roligt och givande idrottande där bredden skall spegla toppen och där
s.k. toppning inte är tillåtet i de yngre åldrarna. Det är en av anledningarna till vårt samarbete med
Stiftelsen Dunross & Co som stöttar många föreningar med just de ledorden.
För ett kunna ge våra ungdomslag så bra förutsättningar som möjligt behövs både engagemang och
pengar därför jobbar vi aktivt med att hitta sponsorer eller samarbetspartners och där jobbar vi
företrädelsevis med följande paketerbjudande, men särskild överenskommelse kan såklart
arrangeras.

Sponsorpaket Guld






Sargreklam med Företagslogga 50x200 cm. Sitter uppsatt varje gång det är träning & match i
hallen. Väl synlig för publik på läktaren.
Reklamplats på Dam A-lagets matchställ alt. Herr A-lagets matchställ.
Företagslogga på sponsortavla som sitter uppsatt i hallens Entré vid varje hemmamatch.
Företaget nämns som en av huvudsponsorerna vid alla Dam A-lagets hemmamatcher samt
Herr A-lagets hemmamatcher
Logotyp på vår hemsida

Pris per år:

11 500 kr

Sponsorpaket Silver




Sargreklam med Företagslogga 50x200 cm. Sitter uppsatt varje gång det är träning & match i
hallen. Väl synlig för publik på läktaren.
Företagslogga på sponsortavla som sitter uppsatt i hallens Entré vid varje hemmamatch.
Logotyp på vår hemsida

Pris per år:

7 000 kr

Sponsorpaket Brons



Företagslogga på sponsortavla som sitter uppsatt i hallens Entré vid varje hemmamatch.
Logotyp på vår hemsida

Pris per år: 3 000 kr
Avtalsperiod är 1 år, 1/9 – 31/8

*Samtliga tryck ingår i priserna ovan
Som sponsor kan man synas på följande reklamytor




Sarg
A-lagets kläder
Logga på hemsida

Förklaring till de olika ytorna
Sarg
Som sargsponsor erbjuds Ni en hel sargbit där ni själva väljer hur ni vill synas.
Det vanligaste är att företaget lämnar sin logotyp som EPS-fil till oss så ordnar vi allt.
Vi har samarbete med ett tryckeri som om ni vill skriver ut Er logga på ett högkvalitativt samt
stryktåligt papper vilket grundar för att den syns väl och håller hela säsongen.
Har ni redan en egen dekal kan ni självfallet använda den och betalar då enbart för reklamplatsen.
Alla sarger med reklam placeras Alltid med reklamen på den sida i hallen som visas mot läktaren,
detta innebär att Er logga syns klart & tydligt för all publik.
Sargbitarnas placering blandas slumpvist varje gång de placeras ut på banan vilket gör att Er logga
visas på olika ställen i hallen.
Som sargsponsor får Ert företag:




Publicitet på ca 100 hemmamatcher per säsong
Synas under ca 680 timmars träning per säsong
Visa Er logga under Gothia Innebandycup då sargen lånas ut under 5 dagar vilket ger stor
publicitet för Ert företagsnamn även i annan hall.

Hallen besöks varje säsong av väldigt mycket folk alltifrån föräldrar till alla barn till ungdomar & äldre
som kommer för att se på bra innebandy!
A-Lagets kläder
Som matchställssponsor får ni reklamplats på Dam A-lagets matchställ alt Herr A-lagets matchställ,
där ni tillhandahåller er logga som placeras i mån av plats. Max storlek är 25x15cm om inte annan
överenskommelse avtalats.
Både Dam och Herr laget spelar för närvarande i 3:e högsta serien, Division 1 Västra Götaland, och
möter lag runt om storgöteborg men även Lidköping, Alingsås och Borås. Matchbilder publiceras på
hemsida och i Torslandatidningen vilket ger er publicitet i media.
Logga på hemsida
Som sponsor får ni alltid er logga på IK Zeniths hemsida och placeras bland de övriga sponsorerna i
rullist.

Ovan kan ni se hur stor reklamplatsen faktiskt blir och hur läktaren ser ut på motsatta sidan. Ni ser
även hur herrarnas tröjor såg ut säsongen som gick.

