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KOPPARVALLEN

Åtvidabergs FF, en av Sveriges mest anrika fotbollsföreningar, grun-
dades 1907 och har sedan dess utvecklats till en av landets mest 
kända varumärken. I år fortsätter vi att sprida glädje vilket vi har 
gjort i 112 år. Vi har hunnit med  över 70 elitsäsonger inom svensk 
herrfotboll. 

De största framgångarna nåddes på 1970-talet med två SM-guld, 
två guld i Svenska Cupen och framgångar i europacuperna. 

Vårt framtida mål är att åter etablera oss inom Föreningen Svensk 
Elitfotboll (SEF). Tillsammans kommer vi att uppnå det målet med 
tanke på det fina engagemang som finns kring föreningen. Framtida 
förutsättningar kommer att byggas upp via våra partners, våra supportrar och många 
goda ideella krafter.

ÅFF har en stark och framgångsrik elitförberedande juniorverksamhet med en stor ung-
domsakademi. ÅFF är en stor förening som utöver representationslaget på herrsidan 
även representeras av vårt damlag.

Alla delar i verksamheten är viktiga och bidrar till vårt stora samhällsengagemang. Ett 
ytterst viktigt åtagande som ger bättre förutsättningar för vår region.

ÅFF bidrar inte bara med spänning vid våra matcher utan även med fysiska mötesplat-
ser och en meningsfull fritid för barn och unga. Som partner till ÅFF har Ni möjlighet 
att bidra till ett bättre samhälle samtidigt som Ni förbättrar Era affärsmöjligheter i vårt 
exklusiva nätverk.

Åtvidabergs Fotbollsförening 2019



2018 KAN SAMMANFATTAS SOM DOM STORA SVÄNGNINGARNAS ÅR

Nya styrelsen fick ta över ett sjunkande skepp 
med ett degraderat lag från fotbollens finrum 
samt ett minus på 4,8 miljoner. Det fanns inte så 
mycket utrymme att göra spektakulära värvning-
ar så Sportgruppen fick i uppgift att värva unga 
och billiga spelare från lägre divisioner.

Matcherna i Svenska cupen gav dock hopp om 
att ÅFF såg riktigt bra ut med riktigt bra matcher 
mot Östersund, Kalmar FF och Trelleborg.
När sedan serien drog igång så visade det sig att 
ÅFF inte hade ett tillräckligt rutinerat lag för Div 
1 spel. När halva serien hade gått så hade ÅFF 
skrapat ihop 8 poäng och låg tvärsist i serien. 
Man hade förlorat många matcher med uddamå-
let och man låg 9 poäng efter de lag som låg näst 
sist. Men så kom vändningen.

Henrik Fimpen Gustafsson gjorde comeback och 
Alem Plakalo värvades. Två mycket psykologis-
ka faktorer som fick hela skutan att vända. Un-
der hösten tog vi 25 poäng och slutade 11. Stora 
krafttag att städa i ekonomin inleddes. Med det 
positiva spelet så kom också publiken. Att ÅFF 
över hela året visade upp ett publiksnitt på över 

1000 åskådare/match är sensationellt med tanke 
på vårens resultat och visar på ÅFFs marknads-
värde i Sverige .

Dagsläget kan bara sammanfattas som succé 
både sportsligt och ekonomiskt. Trots att vi tap-
pade över 4 miljoner i stöd från SEF och andra 
centrala organisationer så har ekonomin rensats 
upp och ÅFFs fortsatta verksamhet ser mycket 
ljus ut.

Inför 2019 har vi en trupp som ser mycket intres-
sant ut. Den gamla truppen är intakt så när som 
på 3-4 spelare . Dessa har ersatts med mycket 
spännande spelare dels lokalt men också uti-
från landet. Vi har också ett fantastiskt U-19 lag 
som säkerligen kommer att kämpa om en plats i 
A-truppen.

Det kommer också att hända väldigt mycket på 
Kopparvallen under året såsom en supporterzon 
som kallas Fan zon. Där kommer spännande per-
soner att intervjuas.

Med dessa ord hoppas vi att ni vill vara med och 
stötta vår satsning tillbaka till Superettan!



ÅTVIDABERGS FF SPELAR I DIVISION 1 SÖDRA

• www.atvidabergsff.se har haft ca 150.000 sidvisningar per månad 2018

• ÅFF:s Facebooksida har haft 2.000.000 kundkontakter det senaste året

• ÅFF:s Digitala medier har fler än 10.000 följare

Alla våra matcher kommer att sändas som PPV via ettanplay.se 
Ettanplay drivs av Ettanfotboll och dess 28 föreningar. 
Innehållet produceras och ansvaras av varje enskild förening. 
På Ettanplay livesänds samtliga matcher från Division 1 Södra & Norra.

ÅFF - HELHETEN ÄR DET VIKTIGASTE

Åtvidabergs FF har som ambition att inom ett par år åter etablera sig inom Föreningen Svensk Elitfot-
boll. Med andra ord är vår ambition att bli ett av Sveriges 24 bästa lag. För en sådan satsning krävs ett 
stort stöd och engagemang samtidigt som klubben levererar det som är överenskommet innehåll i olika 
avtal. 

ÅFF består av olika starka element. Det är varken elit, eller bredd som är viktigast, utan det är i helheten 
styrkan sitter. Vi tillsammans behöver dra alla åt samma håll. Vi ser till att de resurser vi förfogar över 
förvaltas väl och fördelas på ett genomtänkt sätt så att alla delar av föreningen fortsätter att stärkas. 

#ViÄrÅFF



KOPPARPARTNER  Partner som tecknar 12-månadersavtal 
om ett värde över 150.000 SEK per säsong. 

• 2 st Affärskort i ÅFF Fan zon med mat

• 2 st Kort till ÅFF Fan zon med kaffe

• 1  Matchvärdskap

• Ledskärmsreklam

• 30 biljetter

• Logotyp på atvidabergsff.se

• Annons i matchblad

GULDPARTNER Partner som  
tecknar 12-månadersavtal om ett värde över 
90.000 SEK per säsong. 

• 2 st Affärskort i ÅFF Fan zon med mat

• 2 st Kort till ÅFF Fan zon med kaffe

• Logotyp på atvidabergsff.se

• Annons i matchblad

•  Ledskärmsreklam

• 4 st ÅFF-halsdukar.

• 20 biljetter 

SILVERPARTNER  
Partner som tecknar 12-månadersavtal 
om ett värde över 40.000 SEK per 
säsong. 

• 1 st Affärskort i 
  ÅFF Fan zon med mat

• 2 st Kort till ÅFF Fanzon 
  med kaffe

• 15 biljetter

• Arenareklam 5m

• Annons i matchblad

BRONSPARTNER  
Partner som tecknar 12-månaders- 
avtal om ett värde över 18.000 SEK 
per säsong. 

• 1 st Affärskort i  
  ÅFF Fan zon med mat

• 1 st Kort till ÅFF Fanzon 
  med kaffe

• Annons i matchblad

HUVUDPARTNER 
Partner som tecknar 12-månadersavtal om ett värde över 300.000 SEK per säsong. 

• Ett skräddarsytt paket utifrån era behov.

• 4 st Affärskort i ÅFF Fan zon med mat

• 4 st Kort till ÅFF Fan zon med kaffe

• 1  Stor Matchvärdskap

•  Dräktreklam

•  Ledskärmsreklam

• 40 biljetter

• Logotyp på atvidabergsff.se

• Annons i matchblad

Alla sponsorpaket kan köpas med uppdelning av betalningen månad eller kvartalsvis



5.500 SEK/Säsong
Endast 1907-klubben
säljs endast via kansliet

•  Entré till samtliga seriematcher

• Ev. kvalspel ingår

•  Fast sittplats på bästa sektion

•  Access till VIP innan match

•  Buffé ink en dryck innan match

• Kaffe innan match

•  Kaffe och fikabröd i halvtidsvila

•  Matchinfo från ÅFF-ledare

• Matchinformation ingår

• Nyhetsbrev via e-post

• Erbjudanden och VIP-info

Möjlighet finns att köpa Affärskort eve-
nemang per person och match. Kontakta 
kansliet för prisförslag.

Affärskort
•  Entré till samtliga seriematcher

•  Fast sittplats på bästa sektion

• Matchinformation ingår

• Kaffe och fikabröd ingår

• Nyhetsbrev via e-post

• Erbjudanden och VIP-info

Baskort

• Entré till samtliga seriematcher

• Fast sittplats på sektion J

• Endast för medlemmar i  
  1907-klubben

Möjlighet finns att köpa Affärskort eve-
nemang per person och match. Kontakta 
kansliet för prisförslag.

Affärskort
Business

3.960 SEK/Säsong

Alla sponsorpaket kan köpas med uppdelning av betalningen månad eller kvartalsvis



Vi hjälper er!

OFFERT - KONTAKTA OSS!

Investera i
TALANGSATSNINGEN
 KONTAKTA SÄLJARE!

Affärskort
Business

Inom Åtvidabergs FF är det vår övertygelse att bredd ger elit. 
Genom att få många barn att spela fotboll i Åtvidabergs FF 
stärks banden till föreningen och urvalet för framtida elitspelare 
ökar.

Tillsammans med näringslivet skapar vi rätt förutsättningar i 
Åtvidaberg och för våra barn. Som partner till ÅFF Ungdom    
finns Ni med både på www.atvidabergsff.se, ungdomslagens 
matchställ, våra tackannonser i egna medier och i annonser i 
lokalpress.

Satsa på framtiden!



LEDREKLAM

ANDRABAND

F
Ö

R
S

T
A

B
A

N
D

F
Ö

R
S

T
A

B
A

N
D

K
O

R
T

S
ID

A

ARENASKYLT LOKALSIDA ARENASKYLT LOKALSIDA

K
O

R
T

S
ID

A

A
N

D
R

A
B

A
N

D

A
N

D
R

A
B

A
N

D

H
e

m
m

a
st

å

Nya läktaren

B
o

rt
a
st

å

Succén med 56m LED-reklam fortsätter. Absolut 
bästa exponeringsplats på arenan.

Maximum, 30 sek .................5000 SEK

Per match

LED-REKLAM
Ett fantastiskt val av exponering som ramar in 
avbytarbänkar.

Kortsida, 3 m ....................... 10.000 SEK

Långsida lokal, 3 m ............... 5000SEK

ARENASKYLT

ARENAEXPONERING PÅ KOPPARVALLEN



ARENASKYLT

STOR MATCHVÄRD
Som stor matchvärd har Ni möjlighet att bjuda in Era anställda och kunder till match på klassiska  
Kopparvallen. Ni har möjlighet att välkomna publiken via våra väl tilltagna  utställningsytor på arenan.  
Möjlighet finns att köpa till loge, buss t.o.r Linköping m.m.

• Exponering i matchannonsering

• Exponering i matchinfo

• Högtalarreklam på Kopparvallen

• Exponering på arena-LED

•  Möjlighet till utställningsyta på arenan

• Bästa sittplats

• Affärskort evenemang

• Buffé, öl / vin / Alkoholfritt i VIP

• Halvtidsfika i VIP

•  Matchinformation från ÅFF innan match

• Utse matchens tre bästa spelare

• Möjlighet till exponering i VIP

• Möjlighet till presentation i VIP

12 PERSONER

15.000 SEK
per match

MATCHVÄRD
• Exponering i tryckt matchannonsering

• Exponering i matchinfo

• Högtalarreklam på Kopparvallen

• Exponering på arena-LED

• Bästa sittplats

• Affärskort evenemang

• Buffé, öl / vin / Alkoholfritt i VIP

• Matchinformation från ÅFF
   innan match

• Halvtidsfika i VIP

8 PERSONER

10.000 SEK
per match

ÅFF-LOGEN
• Affärskort evenemang

•  Omnämnande i högtalare på arenan

• Buffé, öl / vin / Alkoholfritt i VIP

• Halvtidsfika i logen

• Matchinformation från ÅFF 
   innan match

• Tilltugg i logen

6-12 PERSONER

500 SEK
per pers

MATCHBOLL
• Matchboll & 4 sittplatser

• Tillval, Affärskort
   evenemang

4 PERSONER

2.500 SEK
per match

Alla sponsorpaket 
kan köpas med 
uppdelning av 
betalningen månad 
eller kvartalsvis



DRÄKTREKLAM

Dräktreklam på representationslagets ställ ger bästa möjliga 
exponering, både under match, intervju och reportage. ÅFF 
har en fantastisk mediabevakning genom TV, tidningar och 
webben. Oavsett om ÅFF spelar hemma eller på bortaplan 
exponeras Ert budskap till TV-tittare och läsare. Tillsammans 
med ÅFF:s positiva profil har Ni möjlighet till utomordentlig 
exponering i ett uppskattat sammanhang.

Vi vill fortsätta skapa förutsättningar för vårt Damlag. Vi har en ambition om att bygga en stark 
organisation där båda våra representationslag ges bra förutsättningar att utvecklas och prestera 
på planen.

Hjälp oss mot högre höjder.

Som partner till vårt Damlag har Ni bl.a. möjlighet till:

• Dräktreklam Dam

• Exponering på hemsida

• Exponering via utskick

• Skräddarsydda paket

OFFERT kontakta oss för mer info

OFFERT kontakta oss för mer info





Välkommen att kontakta ÅFF redan idag!
0120-129 47

marknad@atvidabergsff.se


