	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

Välkommen
som sponsor!
Täfteå IK Skidor är idag en av Sveriges mest framgångsrika föreningar inom längdskidåkning, med bland annat västerbottens största
skidskola och med den högsta andelen barn och ungdomar i tävlingssammanhang. Täfteå IK Skidor har ett starkt varumärke, med
flertalet målmedvetna skidåkare, som tillhör det absoluta toppskiktet i Sverige inom sina respektive ålderskullar. Vår ambition är att
skapa optimala möjligheter för de aktiva att utvecklas, både på ett idrottsligt och socialt plan - individuellt och som grupp!

	
  

Ett ständigt växande intresse för längdskidsporten i Sverige, tillsammans med Täfteå IK Skidors renommé och goda förebilder,
innebär fina möjligheter för Ert företag att stärka sitt varumärke och image, i ett givande sponsorsamarbete.
Kontakta oss, så berättar vi mer!

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

DIAMANT

GULD

• Reklamtryck på tävlingskläder *

• Reklamtryck på träningskläder med
B-plats. (*

• Beachflagga, centralt XL-tryck

• Beachflagga, L-tryck

• Beachflagga, centralt XL-tryck

• Egen sponsordisplay på Täfteborg

• Egen sponsordisplay på Täfteborg

• Egen sponsordisplay på Täfteborg

• Logotyp på hemsida

• Logotyp på hemsida

• Logotyp på hemsida

• Vid föreningens egna arrangemang
(Laxspelen), får egen reklam ställas på
display med A-läge. (*

• Vid föreningens egna arrangemang
(Laxspelen), får egen reklam ställas på
display. (*

• Reklamtryck på träningskläder med
A-plats/företagets val (*

• Vid föreningens egna arrangemang
(Laxspelen), får egen reklam ställas på
display med A-läge. (*
• Möjlighet till riktad reklam till samtliga
medlemar i Täfteå IK.

25000:-

Pris per säsong, vid en
avtalstid om minst 3 säsonger.

	
  

SILVER

• Reklamtryck på träningskläder med
A-plats/företagets val (*
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• Möjlighet till riktad reklam till samtliga
medlemar i Täfteå IK.

15000:-

	
  
	
  
	
  

10000:-

Pris per säsong, vid en
avtalstid om minst 3 säsonger.

Pris per säsong, vid en
avtalstid om minst 3 säsonger.

BRONS
• Beachflagga, M-tryck
• Del i sponsordisplay på Täfteborg (*
• Vid föreningens egna arrangemang
(Laxspelen),
får egen reklam ställas på
(*
display.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

5000:Pris per säsong, vid en
avtalstid om minst 3 säsonger.

	
  

	
  

Skräddarsydda avtal

Sponsordisplay

Utöver ordinarie sponsoravtal enligt ovan, så finns även möjligheten
att teckna ett skräddarsytt avtal med Täfteå IK Skidor, utifrån Ert
företags specifika önskemål.

En banderoll som är monterad i anslutning till föreningens egna
skidstadion och fotbollsplan Täfteborg. Väl synlig för skidåkare och
publik vintertid, men även vid föreningens övriga arrangemang på
Täfteborg, som t ex. fotbollsmatcher, logdanser eller bilbingo.

Beachflaggor
Vid varje tävling, träning, läger och i andra sammanhang då
föreningen är samlad så följer våra 4,5 meter höga flaggor med. Det
innebär att Ert varumärke synliggörs minst tre gånger i veckan under
vintersäsongen, över stora delar av landet. Föreningen disponerar två
flaggor, eftersom olika tävlingar ibland hålls under samma helg, men
på skilda orter.
Vid föreningens eget arrangemang, Laxspelen, står båda flaggorna väl
synliga, både vid målområdet samt som fond under prisutdelning.
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* Eventuella original- och tryckkostnader tillkommer på angivna priser. Kontakta oss för mer information.

Vill du veta mer?
Kontakta Täfteå IK Skidors sponsorsansvariga, för mer information:
• JanPeter Nordmark, jampe92@hotmail.com
• Thomas Fridh, fridh@kbits.se
• Per-Erik Sundström, parerik.sundstrom@goodtech.se
• Jonas Åström, jonas.astrom@elektroskandia.se
Besök gärna vår hemsida och ladda hem vår verksamhetsberättelse,
där du kan läsa mer om föreningen, verksamheten och resultaten!

