SPONSORPAKET HESTRA SSK INNEBANDY 05/06
Historia: Hestra SSK Innebandy är en sektion i Hestra SSK som idag har ca 1100 medlemmar
uppdelade i 7 sektioner. Klubben bildades 1938 där innebandysektionen
blev sektionsmedlem 1995. Innebandysektionen har idag över 150 aktiva spelare i totalt
7 lag. Hestra SSK är en välskött klubb med gott rykte över hela södra Sverige med 3 st
heltidsanställda kanslister.
A-laget spelar i år i div 4 och kom på fjärde plats 04/05. Hestra tillhör ett av de bästa innebandylagen i östbo/västbo. Huvudtränare i år är fortsatt Fredrik Törnhammar, som lyckades väl under förra
säsongen i seniorlaget. Assisterande tränare är spelande Joacim Jonsson.
Vår verksamhet kostar pengar därför behöver sponsorer och hoppas att både Vi och Ni får ett
lönsamt utbyte.
Sponsringsmöjligheter:
•
•
•

Logotype tryckt på matchkläder( på tröja eller shorts). A-laget spelar ca 20 matcher per
säsong plus 5-6 träningsmatcher , DM och turneringar. Matchställen används i minst 3
säsonger.
Sargreklam, logotyp på en sargdel ca 2 m lång.
Programblad, trycks upp till alla hemmamatcher.

Stora Sponsor paket 1
5000:- / säsong.
Ingår: 1 st sargreklam, programblad + innebandyaktivitet.
Innebandyaktivitet är att vi en lördag i mars 2006 anordnar en innebandyturnering för
Ert företag. Ni skickar lag, vi står för lokal, domare, sarg ,organisation och ev utrustning. En perfekt
företagsaktivitet för Era anställda.
Stora Sponsor paket 2
4500:- /3 säsonger.(1500 :-/år x 3)
Logotyp på matchställ. Vi profilerar Er på våra matchkläder under minst 3 säsonger.
Troligtvis fler. Antalet är förstås begränsat. Tryckkostnad plus ev. schablon tillkommer.
Lilla sponsorpaketet 1

1000:- /säsong.
Sargreklam.Logotyp på En sargdel, syns på samtliga matcher för 7 lag.

Lilla sponsorpaketet 2

750 :- / säsong.
Programblad. Annons eller logotyp i A-lagets programblad.

Andra alternativ efter överenskommelse.Samtliga företag som sponsrar oss kommer att finnas
med på vår hemsida. Där hittar Ni också aktuella resultat kommentarer mm.
Kontaktpersoner: Ordf. Stefan Manfredsson tele dagtid: 0370-335773 Mobil: 0707-435070, stefan@hetec.se
Vi finns på nätet! www.hestra.sida.nu och http://www.hestrassk.com/

TACK FÖR ERT STÖD!!

