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Gislövs Framtid
- bli en viktig partner
till Gislövs IF

Gislövs IF är en aktiv fotbollsförening med cirka 270 medlemmar. Fokus ligger på
vår ungdomsverksamhet där 200 barn i åldern 4 till 16 år tränar fotboll året runt—
men vi har även ett representationslag på både dam– och herrsidan.
Vår föreningsfilosofi bygger på att alla alltid är välkomna. Genom fotbollen vill vi
skapa en trivsam miljö där vi får möjlighet att fostra barn och ungdomar till goda
samhällsmedborgare. Vi vill också värna om landsbygden och bykänslan genom
att hålla liv i en stolt förening med anor från 1936. Vår vision är att ha en levande
klubb där barn och ungdomar samlas för att umgås. Vi är idag en modern
förening med fokus på varje individs utveckling. Det ska vara kul att spela fotboll,
kul för alla!
Som alla säkert förstår kostar det stora pengar att driva en förening som Gislövs
IF. Våra lag ska spela seriespel, kunna åka på cuper, träningsläger och annat kul
som hör fotboll till. Utöver detta ska planerna skötas, klubbhuset underhållas,
material införskaffas, ja listan är lång.
Nu söker vi fler partner som tror på vår vision och vill vara med och göra den till
verklighet! Det finns många olika möjligheter att vara med och stötta Gislövs IF.
Vi har traditionell sponsring med tryck på matchkläder och skyltar på IP. Vi har
också ett affärsnätverk där vi förutom att vi marknadsför dig i våra kanaler
(sociala medier, hemsida med mera), även erbjuder möjligheten att träffa våra
andra samarbetspartner i nätverket. Målet är att ditt deltagande ska leda till
fler affärer.
Alla bidrag, stora som små, är välkomna. Hittar ni inte något i detta Partnerprogram som passar, kontakta oss så skräddarsyr vi något till er!
Med hopp om gott samarbete!

VÅRA MÅL
Vi vill vara den mest välkomnande föreningen
i Trelleborgs kommun. Alla är välkomna.
Vi vill skapa en trivsam miljö.
Den ska främja att man vill vara på IP
och att spelare på ett roligt och lekfullt sätt lär sig
fotbollens grunder.
Vi vill fostra ungdomar inom
socialkompetens via fotbolls-intresset.
Utöver rent fotbollskunnande ska vi jobba med
inställning och prestationsfokus samt aktivt och
tydligt värdesätta empati,medmänsklighet och
gott beteende.

Vi vill ha aktiva lag i alla åldersgrupper.
Dvs att alltid ha alla årskullar från Boll & Lek ända
upp till seniorlag på både Dam- och Herrsidan.
Vi vill ej att ekonomisk ersättning utgår
till spelare,styrelse eller ungdomsledare.
Enbart seniortränare och specialtränare bör
ersättas om så behövs för att hitta rätt kompetens.
Vi vill att seniorlagens position i
seriesystemet ska speglas av målen ovan.
Vi har ingen ambition att klättra så högt i seriesystemen att spelarlöner ska behöva utbetalas för
att få ihop en duglig trupp.

SAMARBETSFÖRSLAG
AFFÄRSNÄTVERK
4 sponsorträffar per år arrangerat av Gislövs IF
Exponering på sponsortavlan
Exponering på hemsidan samt sociala medier
Fritt inträde till samtliga matcher på Gislövs IP
Möjlighet till exponering i samband med
föreningens arrangemang, såsom Gislövsdagen,
julavslutningen och Gislövs marknad
2 500:-/år
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Tryck på matchställ enligt bild
(tryckkostnad ej inkluderat)

Tryck på matchställ enligt bild
(tryckkostnad ej inkluderat)

Skylt på IP (skyltkostnad ej inkluderad)

Skylt på IP (skyltkostnad ej inkluderad)

Exponering på hemsidan samt sociala medier

Exponering på hemsidan samt sociala medier

Fritt inträde till samtliga matcher på Gislövs IP

Fritt inträde till samtliga matcher på Gislövs IP

Möjlighet till exponering i samband med
föreningens arrangemang, såsom Gislövsdagen,
julavslutningen och Gislövs marknad

Möjlighet till exponering i samband med
föreningens arrangemang, såsom Gislövsdagen,
julavslutningen och Gislövs marknad

20.000:-/år+tryckkostnad* (min. 2 års avtal)

10.000:-/år+tryckkostnad* (min. 2 års avtal)

Skylt på IP
(skyltkostnad ej inkluderad)

BRONS
Exponering på hemsidan
samt sociala medier
Fritt inträde till samtliga
matcher på Gislövs IP
Möjlighet till exponering i samband med
föreningens arrangemang, såsom Gislövsdagen,
julavslutningen och Gislövs marknad
5.000:-/år+tryckkostnad*

*Priser är exklusive tryckkostnader
(kläder och skylt) och reklamskatt.
Tryckkostnad beräknas till ca 8000 kr per
logo för Guldpaketet och 4000kr per logo för
Silverpaketet, samt ca 1000 kr per skylt.

PROJEKT HÅLLBAR FRAMGÅNG
Konceptet Hållbar Framgång är något vi i Gislövs IF brinner för. Vårt mål är
att det succesivt ska implementeras i alla arbets- och förhållningssätt i hela
föreningen. Konceptet har fokus på fem områden:
Hållbar Hälsa - Fokus på hållbara alternativ,
såsom fairtrade, ekologiskt och närproducerat
Hållbar Miljö - Ställa krav på samarbetspartners och leverantörer i så stor utsträckning
som möjligt för att minska vårt ”footprint”
Hållbar Återvinning - Föreningens
profilkläder/utrustning ska kunna gå i arv
Social Hållbarhet - Erbjuda ”secondhand”/
”bytardag” för medlemmar så att alla barn har
lika möjlighet till utrustning
Hållbar avfallshantering - Sluta med plastartiklar i största möjliga mån, samt ställa hårdare
krav på sopsortering och ge möjligheter till detta

Som en del av Projekt Hållbar Framgång ingår vår
policy omkring föreningskläder. Vi vill att varje
klädesplagg, matchtröjor såväl som träningsoveraller, ska användas tills de ”trillar ihop”.
Ett resultat av detta är att vi har valt att inte tillåta
tryck av namn eller initialer på föreningskläder.
Kläderna ska kunna gå i arv, och medlemmar ska
inte behöva lägga stora pengar på att köpa nya
kläder varje år. Vidare har vi också valt att endast
köpa in matchställ vartannat år.
Därför önskar vi 2-års ”commitment” från våra
samarbetspartner som vill ha sin logo på våra
matchställ.
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