Principer sponsring

2017-08-07/ebr

Huvudsponsor
Avtal 3-5 år. Information om samarbetet med HIF får användas av sponsorn i marknadsföringssyfte.
Dock skall eventuell marknadsexponering av HIF:s logga och namn stämmas av med föreningen innan
exponeringen sker. Föreningen förbehåller sig rätten att kunna säga nej till exponering som skulle
kunna inverka negativt på föreningen och dess verksamhet.
Avtalssummor 25´/år och högre.






Tryck profilkläder och matchställ för representationslag bekostas av sponsorn
Exponering förstasidan webben.
3 fikakort
1 sponsordag/år med möjlighet att profilera sig. Valfri säsong och idrott.
Valfria delar från sponsorpaketen nedan, omfattning avgör totalsumma.

Omfattning, åtaganden och avtalslängd diskuteras fram med sponsorn.

Sponsorpaket
Paketen tecknas med HIF men huvuddelen av intäkt tillfaller den idrott som sålt paket. Intäkter
fördelas av styrelsen i budgetarbetet. Information om samarbetet med HIF får användas av sponsorn i
marknadsföringssyfte. Dock skall eventuell marknadsexponering av HIF:s logga och namn stämmas av
med föreningen innan exponeringen sker. Föreningen förbehåller sig rätten att kunna säga nej till
exponering som skulle kunna inverka negativt på föreningen och dess verksamhet.

Guld

Silver

Brons

Bas

10´/år, 25` 3 år
Skylt bråvalla/nordahls
Videojingle (sponsor fixar)
Matchsponsor
Fika på 2 matcher (5p)
match-gg tränare
exp huvudhemsida
Välja profilspelare

7´/år, 18´ 3 år
Skylt bråvalla/nordahls
Digital skylt stor (Bråv)
Matchsponsor
Fika på 1 match(5p)
match-gg tränare
exp idrotthemsida

4´/år, 10´ 3 år
Skylt bråvalla/nordahls
Digital skylt gem. (Bråv)

3´/år, 8´ 3 år
Skylt bråvalla/nordahls

Ssamarbetsavtal

Reg. Nr:

Giltig från: 2013-05-30

Ersätter:

Fastställd av: styrelse HIF

Lagsponsring
Två nivåer. Inget tryck på kläder. Information om samarbetet med HIF får användas av sponsorn i
marknadsföringssyfte. Dock skall eventuell marknadsexponering av HIF:s logga och namn stämmas av
med föreningen innan exponeringen sker. Föreningen förbehåller sig rätten att kunna säga nej till
exponering som skulle kunna inverka negativt på föreningen och dess verksamhet.

≥ 5 500 kr
10 % HIF, 90 % laget
Ok från kansliet
Exponering lagsida

Ssamarbetsavtal

3 000 kr
10 % HIF, 90 % laget
Ok från kansliet
Exponering lagsida

Reg. Nr:

Giltig från: 2013-05-30

Ersätter:

Fastställd av: styrelse HIF

Hörnefors IF Guldpaket
I Guldpaketet gäller följande:


En fast uppmonterad skylt på Bråvallahallen i storlek 1520*780*. En portabel skylt(duk) på
Nordahlsvallen i motsvarande storlek som sätts upp på samtliga A-lagsmatcher.
Skyltproduktions- och duk kostnad bekostas av sponsorn.



En videojingle som spelas upp på Bråvallahallen med videokanon i samband med Alagsmatcher Herr. Sponsor tillhandahåller videojingle.



Möjliget att utgöra dagens Matchsponsor i en innebandymatch och en fotbollsmatch.



Erhålla 2 stycken besök på matcharrangemang i form av:





Fika på Bråvallahallen eller Nordahlsvallen innan match (max 5
personer/tillfälle).
Matchgenomgång med huvudtränaren.
Se matchen.
Eftersnack tränare



Möjlighet exponera logga på HIF:s huvudhemsida



Möjlighet att välja profilspelare i innebandy och fotboll. I presentation av laguppställning
innan match redovisas spelarens namns samt sponsrad av företaget.



Erhålla tryck med logotyp på matchställ för A-lag innebandy eller fotboll bekostas av
sponsorn

Avtalsnivå:
10 000 kr/år alternativt 25 000 kr för ett 3-års avtal.

Ssamarbetsavtal

Reg. Nr:

Giltig från: 2013-05-30

Ersätter:

Fastställd av: styrelse HIF

Hörnefors IF Silverpaket
I Silverpaketet gäller följande:


En fast uppmonterad skylt på Bråvallahallen i storlek 1520*780*. En portabel skylt(duk) på
Nordahlsvallen i motsvarande storlek som sätts upp på samtliga A-lagsmatcher.
Skyltproduktions- och duk kostnad bekostas sponsorn.



En digital skylt som på Bråvallahallen med videokanon i samband med A-lagsmatcher Herr.
Sponsor tillhandahåller digital skylt/logga



Möjlighet att utgöra dagens Matchsponsor i en innebandymatch och en fotbollsmatch.



Erhålla 1 stycke besök på matcharrangemang i form av:







Fika på Bråvallahallen eller Nordahlsvallen innan match (max 5
personer/tillfälle).
Matchgenomgång med huvudtränaren.
Se matchen.
Eftersnack tränare.

Möjlighet exponera logga på HIF:s hemsida för fotboll och innebandy

Avtalsnivå:
7 000 kr/år alternativt 18 000 kr för ett 3-års avtal.

Ssamarbetsavtal

Reg. Nr:

Giltig från: 2013-05-30

Ersätter:

Fastställd av: styrelse HIF

Hörnefors IF Bronspaket
I Bronspaketet gäller följande:


En fast uppmonterad skylt på Bråvallahallen i storlek 1520*780*. En portabel skylt(duk) på
Nordahlsvallen i motsvarande storlek som sätts upp på samtliga A-lagsmatcher.
Skyltproduktions- och duk kostnad bekostas sponsorn.



En digital gemensam skylt som på Bråvallahallen med videokanon i samband med Alagsmatcher Herr. Sponsor tillhandahåller digital skylt/logga

Avtalsnivå:
4 000 kr/år alternativt 10 000 kr för ett 3-års avtal.

Ssamarbetsavtal

Reg. Nr:

Giltig från: 2013-05-30

Ersätter:

Fastställd av: styrelse HIF

Hörnefors IF Baspaket
I Baspaketet ingår följande:


En fast uppmonterad skylt på Bråvallahallen i storlek 1520*780*. En portabel skylt(duk) på
Nordahlsvallen i motsvarande storlek som sätts upp på samtliga A-lagsmatcher.
Skyltproduktions- och duk kostnad bekostas av sponsorn.

Avtalsnivå:
3 000 kr/år alternativt 8 000 kr för ett 3-års avtal.

Ssamarbetsavtal

Reg. Nr:

Giltig från: 2013-05-30

Ersätter:

Fastställd av: styrelse HIF

Lagsponsring
Två nivåer. Inget tryck på kläder. Information om samarbetet med HIF får användas av sponsorn i
marknadsföringssyfte. Dock skall eventuell marknadsexponering av HIF:s logga och namn stämmas av
med föreningen innan exponeringen sker. Föreningen förbehåller sig rätten att kunna säga nej till
exponering som skulle kunna inverka negativt på föreningen och dess verksamhet.

Nivå 1: 5 500 kr






10 % av intäkten tillfaller HIF och 90 % tillfaller laget. Intäkter skall sättas in på projektkonto
Eventuell lagsponsring måste stämmas av och få ok från kansliet för att undvika eventuella
konflikter med övriga sponsorer.
Sponsorn exponeras med logga på lagsida.
Sponsorn redovisas på mässingsskylt på tavla på Bråvalla och Nordahlsvallen.
En strandflagga trycks med sponsorns logga och denna visas upp vid samtliga matcher.
Sponsorn tillhandahåller logga.

Nivå 2: 3 000 kr




10 % av intäkten tillfaller HIF och 90 % tillfaller laget. Intäkter skall sättas in på projektkonto
Eventuell lagsponsring måste stämmas av och få ok från kansliet för att undvika eventuella
konflikter med övriga sponsorer.
Sponsorn exponeras med logga på lagsida.

Ssamarbetsavtal

Reg. Nr:

Giltig från: 2013-05-30

Ersätter:

Fastställd av: styrelse HIF

