
SÖDERTELGE 

VOLLEYBOLLKLUBB

Sponsorerbjudanden 

- säsongen 2022/2023



Södertelge VBK bildades 1973 av ett kompisgäng som älskade volleyboll och har idag 

cirka 300 medlemmar, ett herrlag som sedan 2011 spelar i Elitserien, ett damlag i Divsion 2 och 
en stor ungdomsverksamhet för både pojkar och flickor. 

Klubben är tillräckligt framgångsrika för att representera på alla USM-tävlingar och har 
tagit ett flertal SM-medaljer både inomhus och i beachvolley. För att kunna behålla bredden i 
föreningen, kontinuerligt utveckla såväl spelare som ledare och kunna subventionera tävlingar så 
att alla våra ungdomar ska kunna delta oavsett ekonomiska förutsättningar så är vi beroende av 
sponsorer. Vi skulle verkligen uppskatta ditt stöd!

Inköp, evenemang och övriga samarbeten

Matchdräkter*, herrlaget

Företagets logo och namn på matchdräkterna. 
Placering diskuteras i varje enskilt fall beroende 
på platstillgång.

Stor exponering: 25 000 kr

Normal exponering: 15 000 kr

Matchdräkter*, övriga lag

Företagets logo och namn på matchdräkterna. Placering 
diskuteras i varje enskilt fall beroende på platstillgång.

7 000 kr

Glöggcupen – årligt klubbevenemang

Företaget presenteras som eventets sponsor och 
bidrar även med pris till vinnarlaget. Företaget står för 
kostnaden för glögg, pepparkakor och kaffe.

1 500 kr

Avtalssponsor – Offereras

Samarbeta med SVBK genom att erbjuda 
fria måltider, rabatt på köp, skänka 
prylar, transporthjälp, annonsering, PR 
etc. Kan även vara att erbjuda SVBKs
medlemmar möjlighet att hjälpa till med 
till exempel inventering mot ersättning. 

Företagsevent – Offereras

Event för er och er personal, eller 
kunder. Volleybollturnering, företagsdag 
på beachvolleyplanen mm.  Allt som 
gynnar företagets interna eller externa 
profilering är möjligt!

*Pris är exklusive material och framtagningskostnader



GULD
15 000 kr

SILVER
8 000 kr

BRONS
3 000 kr

STÖDJANDE
1 000 krVåra sponsorpaket:

Reklamskylt* – Tryckt reklamskylt med 
företagets namn och logga på väggen i 
Täljehallen där elitserielaget har sina 
hemmamatcher

Banner på hemsidan – Plats för företagets 
logo på förstasidan med länk till företagets 
hemsida

Matchvärd – Företaget presenteras som 
matchens sponsor på elitseriematcher i 
Täljehallen och kan bidra med pris till 
matchens lirare i båda lagen och eventuellt 
pris till tävling i setpaus

2 
matcher

1 
match

Matchprogram – Möjlig annonsplats i 
klubbens matchprogram (A5) för 
elitserieherrmatcher och division 2 
dammatcher hela säsongen. Önskad annons 
tillhandahålles av sponsorn 

Helsida Halvsida 1/4 sida

Fri entré elitserien – Fribiljetter till hemma-
matcher i elitserien, värde 80 kr/st. Kontakta 
klubben innan för att säkra biljetterna

5 st
till alla

matcher

Logga i matchprogram – Logga tillsammans 
med andra sponsorer på en sida i match-
programmen för herr- och dam-matcher

Logga på hemsidan – Logga på sponsorsida 
på hemsidan

Gratis bollhyra för beachvolleyboll –
Anställda får låna beachvolleyboll gratis på 
Mälarbadet

DIAMANTSPONSOR
>15 000 kr, offereras baserat på dialog

Innehåller samtliga delar nedan om det önskas, samt eventuellt andra erbjudanden eller 
motprestationer från Södertelge VBK

*Pris är exklusive material och framtagningskostnader

3 st
till alla

matcher

3 st
till alla

matcher

3 st
till valfri
match


