TILLSAMMANS
BLIR VI STARKARE
Presentation & sponsorprislista
Hönö Idrottssällskap
FOTBOLL • BASKET • FRIIDROTT • HANDBOLL • VOLLEYBOLL

SNART 100 ÅR
AV IDROTTANDE
Hönö IS startades år 1925. Då spelades det fotboll på en lutande
plan vid stora möt (nuvarande kyrkogården). Enligt rykten så såg
man inte hela målet när man stod vid det andra målet. Efter det
var det en sparkeplan bakom Syster Ingas som gällde och då var
det både fotboll och friidrott.
I mitten på på 50 talet närmare bestämt midsommardagen 1956
invigdes Heinövallen som var hemmaplan i nästan 60 år. Hade
det varit idag hade nog Heinövallen hetat Ture Murrs arena.
Den 5 oktober 2013 invigdes Hönö Arena klar för aktiviteter.
Hönö IS har idag 360 aktiva utövare och 80 ledare i föreningen.
Vår förening är bred och vi erbjuder våra medlemmar en
meningfull och viktig sysselsättning i form av fotboll, basket,
friidrott, handboll och volleyboll.
Vi anordnar idrottsevent såsom Skärgårdsmilen, Skärgårdsspelen,
Fotbollsskola samt vår egna cup för seniorer, Jubileumscupen.
Unikt för vår förening är att vi äger vår egen arena. Hönö Arena
byggdes klart för snart 7 år sedan och den är vi stolta över! Vi
kommer nu även starta bygget av upp en helt ny klubbstuga som
skall stå klar i mitten av 2023
Stöd oss i arbetet att aktivera alla barn och ungdomar så att
de kan växa som individer och känna glädje att tillhöra Hönö IS.

HÖNÖ IS MÅL
• Alla skall ha roligt och få möjlighet att
utvecklas utifrån sin egen förmåga,
detta för att möjliggöra rekrytering
och poängtera allas lika värde.
• Att så många som möjligt är kvar så
länge som möjligt i föreningen, detta
för att säkerställa kvantitet samt
främja folkhälsan.
• Att erbjuda bra idrottsverksamhet
i en värderingsfri miljö, för att
säkerställa kvalité och utveckling av
föreningens verksamhetsområden.

PLATINUM40.000 KR/ÅR

SILVER10.000 KR/ÅR

• Exklusiv exponering 70*100 cm på partnervägg

• Exklusiv exponering 70*100 cm på partnervägg

• Namn på partnertavla, Arenapartner

• Namn på partnertavla, Arenapartner

• Logotyp matchtröja rygg + ledarstab A-laget

• Exponering hemsida

• Exponering hemsida och social medier

• Tackdiplom till företaget

• Tillgång till A-lagets hemsida för marknadsföring

• Årligt sponsorevent

• Intervju/artikel i Lokalbladet/Torslandatidningen

• 2 årskort till hemmamatcher med kaffe och kaka

• Tackdiplom till företaget
• Årligt sponsorevent
• 2 årskort till hemmamatcher med kaffe och kaka

BRONS5.000 KR/ÅR

GULD20.000 KR/ÅR

• Namn på partnertavla, Arenapartner

• Exklusiv exponering 70*100 cm på partnervägg

• 1 årskort till hemmamatcher med kaffe och kaka

• Namn på partnertavla, Arenapartner

• Tackdiplom till företaget

• Logotyp matchtröja rygg + ledarstab för 1 barn-

• Årligt sponsorevent

• Exponering hemsida

eller ungdomslag
• Exponering hemsida och social medier
• Tillgång till A-lagets hemsida för marknadsföring
• Ett riktat tack i Lokalbladet/Torslandatidningen
• Tackdiplom till företaget

CLUB19251.925 KR/ÅR

• Årligt sponsorevent

• Exponering hemsida

• 2 årskort till hemmamatcher med kaffe och kaka

• 1 årskort till hemmamatcher med kaffe och kaka

VILL DU ANPASSA VÅRT SAMARBETE?
Ni har möjlighet att rikta 25% av ert bidrag till en
sektion i föreningen (senior, junior, barn- och ungdom,
basket, friidrott, handboll, volleyboll) eller varför inte till
drift av anläggningen?

Egna speciella marknadsföringskampanjer riktade
till medlemmar (spelare, ledare, föräldrar) genom vårt
medlemsregister. Idag har vi 800 unika personer i vårt
register.

Exponering under SkärgårdsMilen eller Skärgårdsspelen
– hyr ett bord i start- och målområdet, eller mitt I vimlet
bland föräldrar och släktingar och visa upp ert företag.

Vi har samarbete med föreningarna på Björkö och i
Hjuvik – det ger er möjlighet till större spridningsområde
för era kampanjer.

VAD KOSTAR DET ATT DRIVA ETT LAG UNDER 1 ÅR?
KostnadspostSumma
Hyra av plan- och halltid (internhyra el. Öckerö Kommun)

25.000 kr

Material (bollar, konor, västar etc)

3.000 kr

Matchställ

4.000 kr

Avgifter till idrottsförbund (försäkringar, serieavgifter mm)

5.000 kr

Cupavgifter

2.500 kr

Gemensamma kostnader (drift och underhåll klubbstuga, anläggning, anställd personal mm)

4.000 kr

Totalt

43.500 kr

Medlemsavgifterna ligger i genomsnitt på 600 kr/person och år. I ett lag med 20 spelare innebär
det att vi får in 12.000 kr i medlemsavgifter - återstår ca 31.500 kr att få in genom aktiviteter,
arrangemang och såklart sponsorer.

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE - STÖTTA OSS REDAN IDAG!
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