Sponsring
Skå IK Fotboll

Skå IK Fotboll
Varje vecka samlar Skå IK Fotboll cirka 600-700 barn, ungdomar och vuxna till träningar, matcher och knatteskola. Utöver det arrangerar vi själva även ett antal cuper, camper, fotbollsskola med närmare 200
deltagare per tillfälle och dessutom åker våra lag iväg på ett flertal cuper per år både i och utanför
Stockholm. Vi har representationslag på både dam- och herrsidan.
Vi är en väldigt familjär breddförening som byggs på ideella krafter där våra medlemmar med stolthet
bär våra färger. Skå IK Fotboll har under de senare åren haft en rejäl tillväxt och fortsätter att växa.
Vi är nu redo att ta nästa steg i utvecklingen för att bli en ännu mer ambitiös fotbollsklubb.
Vår idé som breddklubb är att så många som möjligt skall delta så länge som möjligt. För att vi skall lyckas
med detta är samhörigheten och klubbkänslan otroligt viktig för våra spelare. Därmed vill vi att alla våra
spelare och ledare bär samma match- och träningsställ och känner sig som en del av familjen Skå IK Fotboll.
Vår idé är att det ska ingå träningskläder till alla medlemmar inom Skå IK Fotboll för att alla, oavsett
ekonomiska förutsättningar, ska få känna samma gemenskap. Vi vill även ge något tillbaka till våra
fantastiska ideella ledare som flera dagar i veckan, helt oberoende av väderlek tränar våra barn och
ungdomar med stort engagemang.
Vi behöver nu just din hjälp med att finansiera inköp av nya match- och träningskläder till Skå IK Fotboll.
Genom ditt bidrag hjälper du oss, inte bara genom att skapa en klubbkänsla och stolthet bland våra unga
spelare, utan även till att bidra till en sund och fysisk aktivitet hos våra barn och ungdomar, vilket är det
absolut viktigaste uppdraget för Skå IK Fotboll.
Vi erbjuder exponering av din företagslogotyp på våra match- samt träningskläder.
Avtalen skrivs på två år

Faktablad
Din exponering når:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Närmare 400 st aktiva spelare (Knatteskola ej inräknat)
41% aktiva är tjejer
59% aktiva är killar
Föräldrar och anhöriga
Publik
Närmare 90 st aktiva ledare
19 st lag, från knattar upp till seniorer
Åtta st lag på tjejsidan
Tio st lag på killsidan
Ett veteranlag
Representationslag på dam- och herrsidan

Egna arrangemang
● Knatteskola med närmare 100 st deltagare (2020)
● Fotbollsskola med närmare 200 st deltagare (2020)
● Höstlovscamp med närmare 75 st deltagare (2020)

Cuper
Skå IK Fotboll arrangerar ett antal cuper per år på hemmaplanen Svanängens IP:s gräs- samt konstgräsplan.
Vi arrangerar även anrika dygnet runt cupen Färingsö Träbollen i Allhallen, som just nu söker en ny sponsor.
Birkabollen och Birkabollen mini är även två cuper vi arrangerar varje år.
Matcher
Under 2020 spelade Skå IK Fotboll totalt 355 st seriematcher i S:t Eriks-cupen samt i seniorserierna.
Tillväxt
Under senaste året/åren har sektionen växt rejält och den tillväxten ser ut att fortsätta.
Inför denna säsong hade vi en tillväxt på närmare 40%.
Träningar
Övrigt
Ni som företag får även två nyheter per år att publicerade i alla våra sociala medier samt hemsida som
når ut till alla våra medlemmar via mail.
Många av våra spelare bär även kläderna på sin fritid och i skolan då Skå IK är en väldigt familjär förening
som de flesta är stolta över att få representera.
Vill du inkludera andra saker/aktiviteter i ditt sponsorskap, är vi öppna för förslag.
Hör av dig så snart som möjligt!
Kontaktperson är Jesper Permerud, ordförande Skå IK Fotboll,
jesper.permerud@skaik.se eller 0702-702829

Avtalen skrivs på två år

Sponsring
Kategori

Totalt

Plats

Huvudsponsor (1 st)
Platinumsponsor (2 st)
Guldsponsor (2 st)
Silversponsor (3 st)
Bronssponsor

80 000 kr
2 x 60 000 kr
2 x 40 000 kr
3 x 30 000 kr
30 000

Bröst
Högst upp rygg/nedre rygg
Benen
Armar och nyckelben
Övriga platser

Priser exklusive reklamskatt och tryck
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