Sponsorpaket
ÖHU Team -12
SÄSONGEN 20/21

Vi söker er som vill bidra till vår lagkassa
Vi i Team -12 har idag cirka 55 aktiva spelare och 15 ideella ledare
med gemensamt mål att skapa glädje, kompisar och utbildning
inom hockeyn.
I år kommer vi behöva ekonomiskt stöd och sponsring för att köpa in och bland
annat förse laget med:
- Material till byggandet av vårt gemensamma förråd
- Plastbackar till varje spelare att förvara sin utrustning i
- Flaskor och flaskställ
- Verktyg och förbrukningsmaterial för att serva laget på bästa sätt
- Träningsredskap för att kunna utveckla spelare
- Framtida lagkläder/overaller
- Inköp av enklare förtäring vid matcher och poolspel samt gemensamma träffar (exempelvis avslutningar)

Vi är Ödmjuka - Vi Hälsar på varandra - Vi Utbildar individer
Vi är lyhörda och nyfikna, vi respekterar vår omgivning. Alla ska känna sig trygga, och vi ska ha en välkomnande miljö. Vi står för en lärande miljö där varje individ ska ges möjlighet till att växa som människa.

Våra paket för sponsring vi vill erbjuda
Vi vet att alla har olika förutsättningar så därför är vi glada för allt stöd vi kan få
– oavsett om det är direkta sponsorpengar eller material till något vi behöver.
Vi vill erbjuda er följande typer av sponsorpaket säsongen 20/21:
Sponsorpaket:

Reklamplats:

1. Sponsring i pengar <4000 kr

Laget.se*

2. Sponsring i pengar >4000 kr

Laget.se*, Skyltplats i hallen**

3. Sponsring av material <3500 kr

Laget.se*

4. Sponsring i material >3500 kr

Laget.se*, Skyltplats i hallen**

5. Sponsring pengar/material >8000 kr

Samma som paket 2 & 4 + reklamplats på ledarnas jackor

* Här menar vi att man ges en plats att visas på vår laget-sida under fliken ”sponsorer”. Det omfattar ej laget.se
egna sponsorer som rullar på deras hemsida.
**Skyltplatsen innebär att företagets logotype finns med på en gemensam skylt som vårt lag har uppsatt i Trängens ishall. De företag som finns med
där kommer även ha möjlighet att finnas med på våra framtida kläder/overaller.

Exempel på skyltplatsen
Nedan är ett exempel på hur skyltplatsen** kommer att formas och se ut.
Viss justering kan komma att ske beroende på antalet sponsorer.

Vi supportar ÖHU Team -12

1,4 m

2,5 m
**Skyltplatsen innebär att företagets logotype finns med på en gemensam skylt som vårt lag har uppsatt i Trängens ishall. De företag som finns med
där kommer även ha möjlighet att finnas med på våra framtida kläder/overaller.

Kontakt
Är ditt företag intresserat eller har frågor kring detta kan ni kontakta oss på
12@orebrohockeyungdom.se eller ringa
Kaveh Farebrant (lagets ekonomiansvarige) på 076-945 06 04

Vi ser att er sponsring kan ske på olika sätt:
1. Med likvida medel genom att vi fakturerar er och pengarna kommer till oss.
2. Ni kan vara med och betala hela eller delar av leverantörsfakturor vi får i lite större
inköp.

Stort tack till er
som kan vara med
och bidra till
ungdomsidrotten!
ÖHU Team -12

