ÖREBRO SK BANDY
Vårt gemensamma mål – Elitserien
Ett samarbete med ÖREBRO SK BANDY är inget annat än en
kostnadseffektiv investering som bygger varumärken och
utvecklar kundrelationer.

ÖREBRO SK BANDY
Mer än bara sport.
Bandy en av världens snabbaste och vackraste lagsporter. Örebro SK
Bandy har deltagit i sporten sedan 1908. I sextiotre år har laget legat i
högsta serien och blivit Svenska mästare fem gånger. Efter fem år i
Allsvenskan är siktet åter inställt på Elitserien.
Genom alla dessa år har Örebro SK utbildat bandyspelare för elitnivå. I
ett antal år har vi inte varit tillräckligt konkurrenskraftiga för att behålla
våra spelare. Nu har flera viktiga pusselbitar fallit på plats i vår organisation, för att stärka vår position i bandy Sverige. Vi önskar nu fortsatt
förtroende hos våra nuvarande sponsorer och vill önska nya välkomna
till vår satsning mot och för en etablering i Elitserien.

SPONSORPAKET
Bronsportföljen:....................................................................Belopp 6.000:Innehåll i portföljen:
•
•
•
•
•
•

Informationsbrev
Företagsnamnet listat på hemsidan med länk till den egna hemsidan
Souvenir - Halsduk eller vimpel
Företagets logotype på hemsidan
Möjlighet till reklambanderoll i arenan (3 x 1m) till självkostnadspris 900:Två årskort (800:-/st) till seriematcherna

Silverportföljen:....................................................................Belopp 12.000:Innehåll i portföljen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Informationsbrev
Företagsnamnet listat på hemsidan med länk till den egna hemsidan
Souvenir - Halsduk eller vimpel, Sponsortavla
Företagets logotype på hemsidan
Möjlighet till reklambanderoll i arenan (3 x 1m) till självkostnadspris 900:Tre årskort (800:-/st) till seriematcherna + 10 matchbiljetter
Möjlighet att köpa reklam på matchdräkt och övrig utrustning/programblad
Inbjudan till informationsträffar med ex. tränare, spelare

SPONSORPAKET
Guldportföljen:....................................................................Belopp 20.000:Innehåll i portföljen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informationsbrev
Företagsnamnet listat på hemsidan med länk till den egna hemsidan
Souvenir - Halsduk eller vimpel, Sponsortavla
Företagets logotype på hemsidan
Reklambanderoll i arenan (3 x 1m)
Fyra årskort (800:-/st) till seriematcherna + 20 matchbiljetter
Företagets logotype i programbladet
Reklam på matchdräkt eller övrig utrustning ingår
Inbjudan till informationsträffar med ex. tränare, spelare

Diamantportföljen:..................................................................Belopp 35.000:Innehåll i portföljen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informationsbrev
Företagsnamnet listat på hemsidan med länk till den egna hemsidan
Souvenir - Halsduk eller vimpel, Sponsortavla, replika matchtröja
Företagets logotype på hemsidan
Reklambanderoll i arenan (1st 6 x 1m eller 2st 3 x 1m)
Åtta årskort (800:-/st) till seriematcherna + 30 matchbiljetter
Företagets logotype i programbladet
Reklam på matchdräkt eller övrig utrustning ingår
Reklam vid ÖSK Loppet ingår
Inbjudan till informationsträffar med ex. tränare, spelare
Matchsponsor vid 1 hemmamatch

SPONSORPAKET
Huvudsponsorportföljen:.........................................................Belopp 60.000:Innehåll i portföljen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informationsbrev
Företagsnamnet listat på hemsidan med länk till den egna hemsidan
Souvenir - Halsduk eller vimpel, Sponsortavla, replika matchtröja
Företagets logotype på hemsidan
Reklambanderoll i arenan (1st 6 x 1m eller 2st 3 x 1m)
Tio årskort (800:-/st) till seriematcherna + 50 matchbiljetter
Företagets logotype i programbladet
Reklam på matchdräkt eller övrig utrustning ingår
Reklam vid ÖSK Loppet ingår
Inbjudan till informationsträffar med ex. tränare, spelare
Matchsponsor vid 1 hemmamatch
Mat- & bandypaket för 10 pers. vid 1 valfri hemmamatch under säsongen
Logo på matchaffischer
Isreklam (ca. 50m2)

Bandyportföljen:........................................................................Belopp 1.908:Innehåll i portföljen:
• Informationsbrev
• Företagsnamnet listat på hemsidan med länk till den egna hemsidan
• 4 matchbiljetter

ÖVRIGT
Annons programblad.......................................................................fr. 1000:Banners på hemsidan.......................................................................fr. 2000:Reklambanderoll i arenan (3 x 1m)...................................................fr. 3000:Matchvärd (medannonsör till matchen)............................................fr. 3000:Sponsring av enskild spelare........................................................begär offert
Sargdekor, halv långsida...................................................................... 8000:Isreklam ca. 50m2...............................................................................14000:Mat- & bandypaket (för 10 pers)........................................................... 2500:Reklam på målvaktsbenskydd...............................................................6000:Tryckkostnader tillkommer.

Restaurang Terassen, vår nya mötesplats!
Vi har nu möjlighet att erbjuda både bandy samt god mat & dryck i
varm miljö. Vår nya restaurang ligger uppe på ”hyllan” med fin utsikt
mot bandyplanen.
Varmt Välkommen!

**EXECUTIVE CLUB

Bildandet av Executive Club har till syfte att bygga upp ett nätverk för våra
samarbetspartners. Nätverket skall erbjudas mötesplatser till exempelvis
intressanta föreläsningar och utbildningar.

KONTAKT
Örebro SK Bandy
Besök- och postadress:
Restalundsvägen 10
702 16 Örebro
E-post:
info@oskbandy.se
Marknad & Samarbetsavtal
Peter Johansson
Peter Larsson
Tomas Carlsson
Åke Bredberg
Robert Ericson

070-651 60 99
073-367 39 89
070-892 33 64
070-765 44 63
019-18 23 73

Foto: Peter Larsson

Berhn Arena Bandy är lagets hemmaarena.

ÖREBRO SK BANDY
Spänning & Tradition sedan 1908

