Nu kan Ert företag vara med och sponsra Varla IBK samtidigt
som Ni får reklam som ger goodwill för Ert företag
Föreningen
Varla IBK bildades 1995 och är idag Hallands största innebandyförening och har verksamhet i Fjärås,
Älvsåker och Kungsbacka. Varla IBK har ca 700 aktiva spelare fördelade på drygt 30 lag i åldrar från de
minsta på 6 år till A-lag för dam och herr. Barn och ungdomsverksamheten är den stora delen i
föreningen och bedrivs helt ideellt.

Idrott och Hälsocertifiering
Varla IBK arbetar kontinuerligt med och enligt Kungsbacka kommuns Idrotts och hälsocertifiering.
Certifieringen är en kvalitetsmärkning och vad man som ledare, aktiv och förälder kan kräva och
förvänta sig av Varla IBK.
Certifieringsarbetet är årligt återkommande och fokuserar på fem prioriterade områden:
Drogpolicy, demokrati och delaktighet, jämställdhet, mångfald samt utbildningsplan.

Sponsring
För att vi ska kunna fortsätta driva och utveckla vår verksamhet hoppas vi att ni ska vilja ge oss erat
stöd genom att bli sponsor för vår förening. Ta gärna del av våra sponsor alternativ nedan för
säsongen 2018/2019, vi hoppas att där ska finnas ett alternativ för dig och ditt företag!
Om du vill bli sponsor eller har några frågor är du välkommen att kontakta oss.
Nedan kan ni läsa om några sponsoralternativ, saknar ni ett alternativ är vi självklart öppna för ideer
kring hur erat företag och Varla IBK kan synas tillsammans t ex vid speciella evenemang.
Sponsoranvarig
Björn Fahlgren
Telefon:
070-722 05 20
E-post:
bjorn.fahlgren@gmail.com
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Sponsorförslag:
Varla IBK är öppna för alla former av sponsring, nedan är ett per förslag på hur man kan stötta Varla
IBK med sponsring.

1995-klubben
Stöd Varla IBK genom medlemskap i 1995-klubben. Klubben markerar Varla IBK´s bildande 1995 och
kostar 1995 kr per säsong. Som medlem i denna klubb kommer ni få reklam på vår hemsida
www.varlaibk.nu i form av er logo samt länk till er hemsida samt våran Facebook sida.
Medlemskapet hanteras digitalt genom vår medlemsapp. 1995-klubben inkluderar 3 digitala
medlemskap, där fri entre till alla våra hemmamatcher är inkluderat.

Sargsponsor
Som sargsponsor får Erat företag exponering mot hundratals besökare till Lindälvshallen, där både
träning och matchspel sker, under hela helgen samt i Aranäshallen där vårt herrlag spelar sina
hemmamatcher.
En sargplats är ca 200 x 45 cm och möjligheten för flera sargplatser finns såklart. Vi ser tillsammans
med erat företag till att ta fram dekal och att sargen trycks med er logotyp.
Hörnsargernas två delar räknas som en plats om 300 x 45 cm.

Matchsponsor
Stöd Varla innebandy med sponsring av en match. För varje match trycks matchprogram med er
logga väl synlig och en hel dedikerad sida för ert företag, delta i ett formelt bollsläpp och speakern
har inget emot att informera publiken om matchens sponsor om man så önskar. Det spela cirka 20
hemmamatcher för våra dam och herr-lag

Guldsponsor
Som guldsponsor ger ni Varla IBK en oerhörd möjlighet genom att stödja oss under flera säsonger.
Exponering inkluderar logotyp på vår hemsida, logotyp på två sargplatser och tryck på både dam och
herrlagets matchställ samt en väl synlig backdrop. Medlemskap inkluderar 5st digitala medlemskap i
vår medlemsapp, där fri entre och fika är inkluderat.
Eventuella matchprogram är på förstasidan upptryckta med er logotyp.
I paketet tar vi hand om allt som måste tryckas, inklusive en backdrop 3000 x 1500 mm.

Sponsorkostnader
(Alla priser exklusive moms.)

1995-klubben
Sargsponsor inklusive tryck (hörn)
Sargsponsor inklusive tryck
Matchsponsor
Varla IBK
c/o Tingbergshallen
Borgmästargatan 12
434 32 KUNGSBACKA

1.995:-/år
8.000:-/år, minimum 3 år
4.000:-/st, minimum 3 år
1.500:-/match
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Guldsponsor

50.000:-/säsong

Varför ska man sponsra?
Sponsring brukar beskrivas som en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och
försäljning för Er. Att sponsra Varla IBK handlar inte bara om gåvor, vi ser det som två parter som
ingår ett samarbete som båda ska tjäna på.
Möjligheten till exponering i Lindälvs- och Aranäshallen, på vår hemsida, på tryckt material och lite
till kanske är den huvudsakliga anledningen. Då vi är en ideell förening så handlar det även mycket
om att stödja den lokala föreningsverksamheten för i första hand barn och ungdomar, men samtidigt
en möjlighet att synas i samband med våra aktiviteter och arrangemang.
Om ni är intresserade av att sponsra föreningen skriver vi tillsammans ett avtal, där det framgår vad
vi har beslutat att bidra med i samarbetet. Vi jobbar sedan ihop för att uppmuntra och underhålla
den relation vi har skapat till tillsammans.
Vi hoppas på erat intresse för att stödja vår förening och alla aktiva.
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