SK Höjden är inte bara Göteborgs äldsta utan också den
enda bandyklubb som erbjuder ungdomar spel och träning
från bandyskolan till J18. Efter junioråldern finns möjlighet att
representera klubbens stolta A-lag.
För att bedriva en sådan omfattande verksamhet behöver SK
Höjden allt ekonomiskt stöd den kan få. Ditt bidrag är viktigt för
att ungdomar ska kunna ha kul och spela bandy i Göteborg.

Hur Du eller ditt företag kan stödja SK Höjden:
1) A-lagets matchdräkt
SK Höjdens A-lag spelar i Div 1! Ta chansen att få ditt företagstryck på matchstället.
Priserna är för 2 år i taget. För att hinna trycka matchdräkterna för säsongen behöver vi ditt besked
innan 1 Okt.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Hjälm, fram:
Hjälm, bak:
Höger tröjarm:
Vänster tröjarm:
Mitt på framsidan av tröjan:
Nederkant av tröjan, framsida:
Nederkant av tröjan, baksida:
Framsidan av byxan, vardera lår:
Baksidan av byxan, vardera lår:

5 000 kr
5 000 kr
2 500 kr
2 500 kr
10 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
5 000 kr

2) Reklamskylt på Ruddalen
Gör reklam för ditt företag på Ruddalen genom att köpa en reklamskylt (2000 x 600 mm)! På en
säsong kommer din reklamskylt att exponeras för många skridskoåkande göteborgare. Det är inte
bara bandyträningar och matcher, utan även allmänhetens åkning flera gånger i veckan under vinter
säsongen. Soliga dagar är det ”knöckat” med folk på isbanan. Skylten exponeras även för alla
fotbollspelare som har sina träningar och matcher på Ruddalen.
Avtal tecknas på 2 eller 3 år.
Pris år 1 : 7500 kr (Kostnad skylt-tillverkning 2500 kr ingår)
Pris år 2 : 5000 kr
Pris år 3 : 5000 kr
Storlek på skylten är 2000 x 600 mm. En plåtskylt har en livslängd på 3-5 år.

3) Gör reklam på vår hemsida: http://www.skhojden.se
Vill Du marknadsföra ditt företag eller produkter på vår hemsida?
Kontakta oss med information om hur reklamen ser ut, så ger vi Dig ett pris.
Avtal tecknas på 1-3 år.

4) Sponsra en bussresa till en bortamatch för vårt A-lag.
Pris: 5000 kr
Kostnad för resor till bortamatcherna är en stor
kostnad för vårt A-lag. En sponsrad resa ger med
högsta sannolikhet en seger! :)

5) Bli en Guldsponsor
−Reklam på A-lagets tröja (framsidan mitt) + hjälm
−Skylt på Ruddalen
−Banner på vår hemsidan skhojden.se
−Pris: 25 000 kr för 2 år

16) Övriga ideer
Vill Du sponsra SK Höjden på ett annat sätt än vad vi beskrivit ovan?
Kontakta oss så får vi diskutera!

För sponsring kontakta:
via e-mail: sponsring@skhojden.se
alternativt ring:
Conny Falk på 070 – 290 8992
eller
Per Hilmersson på 070 – 234 9780

