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Mossens BK söker samarbetspartners säsongen 2015.
Säsongen 2015 spelar Mossens BKs damer åter i div 1 och vi har en stor växande ungdomsverksamhet i 13 årskullar.
Dessutom har vi ett damlag i div 4 och vårt herrlag ska bli ett topplag i div 5. Vi söker nu sponsorer och samarbetspartners för att kunna leva upp till vårt mål att bli större, bli bättre och ha roligare.
Blir större: Klubben vill varje år starta nya lag för de minsta pojkarna och flickorna. Dessutom vill vi bli bättre på att
få fler barn och ungdomar att spela fotboll längre upp i åldrarna.
Bli bättre: Vi vill fortsätta att utveckla våra tränare och spelare. Vår nya värdegrund ska implementeras och under året
ska vår spelarutbildningsplan bli klar.
Ha roligare: Fotboll är kul! Och för Mossens BK är fotboll allt som man kan göra i en fotbolls-förening. Träningar,
matcher, cuper, läger, Mossen-Dagen och andra aktiviteter.
Vi vänder oss till företag och individer i vårt närområde (Guldheden, Johannesberg, Landala, Centrum, Krokslätt mm)
men också till andra företag och individer som är intresserade av att stötta oss och synas tillsammans med oss.
Kanske känner ni någon som spelar i klubben, kanske har ni spelat här tidigare eller kanske gillar ni fotboll i
allmänhet och då dam- och ungdomsfotboll i synnerhet.
Nedan presenteras några olika paket. Är ni intresserade så kontakta Nicklas Kartengren, ordförande.
Nicklas@mossensbk.se eller 0708-636225.

Guld, silver och brons-sponsorer - från 10 000 kr

Här finns våra klubb-sponsorer som bl a erbjuds exponering på samtliga klubbens matchtröjor.
Vi erbjuder också företag exponering på matchställen hos senior- respektive ungdomslag och 2015
erbjuder vi några företag möjlighet att synas tillsammans med vårt damlag.

DAM-sponsorer - 5 000 kr

För de företag som vill stötta våra Damer specifikt i deras återkomst i div 1 erbjuds detta paket.
Då ingår exponering på klubbens hemsida, exponering med logo på en skylt/roll-up tillsammans med
övriga sponsorer vid hemmamatcherna samt matchbiljetter och inbjudan till en sponsors-träff.

År 1932

För anhöriga, grannar, företag och andra som vill stötta klubben erbjuds detta paket. För 1 932 kr så
blir man stödmedlem och får dessutom sitt namn presenterar på vår hemsida.

Stödmedlem

Alla som har spelare i klubben kan lösa familjemedlemskap för hela familjen. Vill man bli stödmedlem
så kostar det 600 kr och då får man fri éntre till samtliga hemmamatcher för våra herr och damlag på
Mossens IP och Valhalla IP.

Lag-sponsorer

De ungdomslag som vill får skaffa egna lag-sponsorer. Det kan vara någons förälder som vill bidra till
laget. Några lag har med hjälp av egna sponsorer skaffat väskor, jackor eller tröjor.

