Vill Ni göra en social insats och samtidigt sprida
Ert varumärke?
Vi skulle tycka det var värdefullt om Ni ville hjälpa oss i vår strävan att ge ungdomar en meningsfull
och utvecklande fritid genom träning och gemenskap oavsett kön, ålder & bakgrund!
Vi är en ideell föreningen som bedriver all vår verksamhet i enlighet med vår värdegrund som är
baserad på Respekt, Glädje, Gemenskap, Rent spel, Inkluderande och Framåtanda.
Med våra 1000 medlemmar är vi inte bara den ledande kampsportsklubben i Sverige, vi är även en
partner att samarbeta med! Ni når ut till oss, våra familjer och våra respektive nätverk - Då talar vi
om över 3000 människor - Varje vecka! Vi erbjuder flera möjligheter att exponera Ert företag.

Exponering

Beskrivning
Logotyp med länk till egen hemsida. Skickas
Nyhetsbrev
digitalt till samtliga medlemmar.
Med logotyp. Väl synlig på dedikerad plats i
Plakett
klubblokalen
Hemsida
Logotyp med länk till egen hemsida
Egen skylt i lokalen
Max A2-format
Inlägg på sociala medier Facebook och Instagram. Antal/år.
Möjlighet till profilering Tryck av egen logotyp. Volym och kostnad
på träningskläder
enligt särskild överenskommelse.
På TV i klubblokalen. Bilder eller film.
Rullande TV-reklam
Utformas i samråd.
Företagsanpassad
T.ex. självförsvar, prova-på eller fysträning.
träning
Utformas i samråd.
Egen skylt i entrén
Max A2-format
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*Brons 5.000-10.000:-, Silver 10.000-25.000:- och Guld >25.000:- (per år)

Vill Ni vara med oss i vårt arbete att stödja ungdomars fritid där fysik, mental styrka och kondition
ligger i fokus, kommer Ni att vara med och synas i väldigt positiva sammanhang.
Vi finns på August Barks gata 2 i Västra Frölunda i 650 kvadratmeter nyrenoverade lokaler
Kontakta oss gärna för mer information och fortsatt dialog. Ring Jan Bylund (sponsoransvarig) på
0706-540360 eller maila oss på kassor@frolundataekwondo.se
mvh

