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SPONSRING 

Vi söker sponsorer som kan bidra till att ge våra spelare 
så bra förutsättningar som möjligt. Om du sponsrar oss 
gör du det möjligt för oss att erbjuda alla barn 
möjlighet att vara med på våra aktiviteter oavsett 
ekonomiska förutsättningar. Detta då 
sponsorsintäkterna bidrar till att vi kan subventionera 
cuper och kläder m.m. 
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Sponsorspaket 

Vi har valt att dela upp sponsringen i tre paket: 

 

• Guld 

• Silver 

• Brons 
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Guld 

• Sponsring på 5000 kr 

• Som sponsor får du då: 
– Vi kommer ta med oss en beachflagga med din logga på varje 

match laget spelar.  

– Du får möjlighet att trycka din logga på killarnas hemmaställ 

– Du får möjlighet att trycka din logga på tränarnas kläder 

– Vi kommer exponera din logga vid all fikaförsäljning 

– Logga under rubrik Guldsponsor på hemsidan. 

– Du kommer synas i vår Facebook-grupp 

Varje sponsor står för tryckkostnader samt kostnader för beachflagga. 
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Silver 

• Sponsring på 3000 kr 

• Som sponsor får du då: 

– Vi kommer ta med oss en beachflagga med din logga på 
varje match laget spelar.  

– Vi kommer exponera din logga vid all fikaförsäljning 

– Logga under rubrik Silversponsor på hemsidan. 

– Du kommer synas i vår Facebook-grupp 

Varje sponsor står för tryckkostnader samt kostnader för beachflagga. 
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Brons 

• Sponsring på 1000 kr 

• Som sponsor får du då: 

– Vi kommer exponera din logga vid all fikaförsäljning 

– Logga under rubrik Bronssponsor på hemsidan. 

– Du kommer synas i vår Facebook-grupp 
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EP-cupen 

Vi kommer i år arrangera EP-cupen för pojkar 05 på 
gröna dalen den 11 augusti. Till cupen är sju lag 
anmälda. Samtliga sponsorer kommer exponeras i 
samband med cupen. Vi söker även sponsorer som vill 
bidra eller få en ökad exponering under cupen. Ta 
kontakt med sponsoransvarig om du vill vara med 
särskilt på EP-cupen. 
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Kontakt 

Om du är intresserad av att sponsra Håbo FF p05 ta 
kontakt med: 

Tobias Löfgren 

070 – 601 66 51 

tobias@bktv.nu 

  

Hjälp gärna till att sprida detta i dina kontaktnät!  
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