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Kostnader för specialtryck, original samt reklamskatt (8 %) tillkommer. Paketen gäller för perioden: 1/10 2013 – 30/9 2014

Vi erbjuder nu ert företag att hjälpa oss i mål med vårt
hallprojekt. Vi kan erbjuda följande företagspaket;
Stjärnsponsor 100.000:-

Detta paket kostar 100.000:-/år. Avtalet är på 3 år. Ditt företag kommer finnas med i precis alla
sammanhang som rör vår breda verksamhet. Alltifrån tryck på herrseniorernas matchställ, huvudsponsor på vår hemsidas förstasida, skyltar i och utanför hallen, skyltar runt omkring på Dalavallen,
på alla trycksaker ihop med A-matcher, föreningsfoldern som kommer ut på våren, namn på hallens
utsida m.m. Ditt företag och Annebergs IF går hand-i-hand under (minst) 3 år. Goodwill i massor!
Ring för skräddarsytt upplägg.

Diamant

25.000:-

Guld

15.000:-

Silver

7.500:-

Brons

3.000:-

Ditt företag erhåller 4 skyltar i storleken 50 x 200 cm. Två av dessa placeras invändigt på bästa plats.
Tredje skylten placeras utvändigt i anslutning till hallentrén. Fjärde skylten placeras i entréområdet in
till Dalavallen. Ditt företag kommer även med på vår hemsidas förstasida, inkl. länkning.
25 st entrékort till Dalavallen, som erbjuder fri entré till all verksamhet som genomförs under aktuell
säsong. Slutligen ingår en annons i alla matchprogram i samband med A-lagets hemmamatcher.
Annons ingår i föreningens vårfolder som går ut till 2000 hushåll i närområdet.

Ditt företag erhåller en skylt i storleken 50 x 200 cm som placeras invändigt i hallen. Logoplats på
föreningens hemsida under fliken “Sponsorer”. Länkning till ert företag ingår. 8 entrékort till Dalavallen, som erbjuder fri entré till all verksamhet som genomförs under aktuell säsong.
Annons ingår i föreningens vårfolder som går ut till 2000 hushåll i närområdet.

Ditt företag erhåller en skylt i storleken 40 x 150 cm som placeras invändigt i hallen.
3 entrékort till Dalavallen, som erbjuder fri entré till all verksamhet som genomförs under aktuell
säsong. Ditt företagsnamn finns med på AIF:s hemsida under fliken “Sponsorer”, länkning till ert
företag ingår.

Ditt företag erhåller en skylt i storleken 15 x 50 cm som placeras invändigt i hallen.
Ditt företagsnamn finns med på AIF:s hemsida under fliken “Sponsorer”, länkning till ert företag ingår.

Hall med konstgräs på
Dalavallen 2013

Dags för avspark!

Bakgrund till vår satsning

Vill ditt företag bygga nya relationer?

Annebergs IF är en förening som sedan 1920
bedriver fotboll för barn och ungdomar i
Älvsåker, Kungsbacka. Vår målsättning är
att kunna erbjuda barn- och ungdomar en
tillfredsställande sysselsättning under deras
fritid som både är intressant och utvecklande.

Med cirka 400 aktiva medlemmar är
Annebergs IF idag en växande förening i
Kungsbacka.
Vi har en ungdomstrupp som blir större och
större tack vare den stora inflyttning och nybyggandet i området Anneberg och Älvsåker.
Detta är framtiden som vi tror och satsar på!
Med ett helt nytt upplägg och med många
spännande aktiviteter inför säsongen 20132014, kan nu Annebergs IF erbjuda er att bli
en av våra nya partners och hjälpa oss i mål
med vår storsatsning; en ny inomhushall med
konstgräs till den 1 oktober 2013.
Tillsammans med Annebergs IF kan du nu
bygga ditt varumärke och få en bra exponering av ditt namn och en betydande goodwill
på ett för bägge parter gynnsamt sätt.

Annebergs IF är först och främst en ungdomsklubb och hjärtat av föreningen utgörs
av våra aktiva ungdomar i åldrarna 7–20 år.
Dessutom tillkommer varje år yngre förmågor
som är med i vår populära Lille Skuttskola
(4-5-åringar) och Fotbollsskolan (6-åringar).
Förra säsongen uppgick bara dessa två delar
till över 100 barn, vilket var väldigt roligt att
se. I allt kommer vi mönstra ca 15 träningsgrupper under säsong 2013. Alltifrån våra
minsta upp till vår seniortrupp.
Runt dessa ungdomar finns en mängd frivilliga krafter som på ideell basis försöker ge dem
bästa möjliga förutsättningar att utvecklas
som fotbollsspelare så väl som människor.
På vinterhalvåret däremot har vi problem
med vår verksamhet. Då gruset tillhör dåtiden för dagens ungdomar så är vi givetvis
intresserade av att få anlagt konstgräs på vår
anläggning. Men då vi äger vår anläggning
själva, så är Fritid inte intresserade av att
anlägga en konstgräsplan på våra ägor.

– bygg relationer med oss...

De senaste åren får vi hyra konstgräs på
kommunens anläggningar i Fjärås och Kungsbacka. Men det är en verksamhet som inte är
hållbar i längden. Dels kostar det mycket tid
för våra ledare och föräldrar som skall lämna
och hämta sina barn på annan ort, samtidigt

som det är förkastligt ur miljösynpunkt att
köra 3-4 dagar i veckan till planer runt om i
Kungsbacka med omnejd. Nej, vi vill ha all
vår verksamhet på Dalavallen.
Nu gör vi en större satsning på att bygga en
hall med måtten 40 x 80 m, som skall ligga
på vår grusplan. Underlaget kommer bli
konstgräs, samt en mindre läktare för att
kunna arrangera en ungdomscup eller annat
event. Hallen skall inte värmas upp utan bara
känslan av att slippa vind och nederbörd är en
lockande tanke som vi när.
Vi vill med denna folder erbjuda Ert
företag att gå in som sponsor till vår breda
fotbollsverksamhet, genom att stödja vårt
hallprojekt.
Har ni några som helst frågor eller
funderingar så vänligen slå mig en signal
eller lägg ett mail.
Annebergs IF
Tommy Magnusson, ordförande
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Kontaktuppgifter
Tommy Magnusson, 0703-53 34 95
Annebergs IF
Dalavägen 37
434 96 Kungsbacka

Telefon: 0300-215 12
info@annebergif.com
www.annebergsif.com

