Bli en viktig partner till
Kristianopels GoIF!
Kristianopels GoIF är aktiv idrottsförening med cirka 350 medlemmar. Vi har flera
ungdomslag och representationslag på både dam- och herrsidan.
Utöver fotbollen anordnar föreningen också populära sommarevenemang i Kristianopel som
Bryggdanser och Hamnfest.
Vår föreningsfilosofi bygger på gott kamratskap, gemenskap och glädje. För oss är inte det
viktigaste att vinna, även om vi blir glada när vi gör det, utan att fostra barn och ungdomar
till goda samhällsmedborgare. Vi vill också värna landsbygden och bykänslan genom att hålla
liv i en stolt förening. Som alla förstår kostar det stora pengar att driva runt en förening med
skötsel av anläggningen, material, tvätt, domare, el, serieavgifter och resor med mera.
Du är varmt välkommen att som partner stötta vår förening så att vi kan fortsätta bedriva vår
verksamhet och den samhällsnytta vi anser oss göra.
Med hopp om ett gott samarbete. Vi syns på Fågelmara IP!

Diamantsponsor (Huvudsponsor)









Arenaskylt 1x2 meter belyst dubbelsidig mot E22
Matchställ logotyp på framsida mage
Annons Noplaren Helsida A4 fyra nummer/år ca 900 ex i postnummer Fågelmara
Annons hemsida
Annons matchblad
Bryggdans i Kristianopel Exponering i sociala medier, hemsida och på plats
Matchvärd dam/herr, fem matcher/säsong
Fyra årskort till samtliga hemmamatcher

30 000 kr
Guldsponsor







Arenaskylt 1x2 meter belyst dubbelsidig mot E22
Annons Noplaren helsida A4 fyra nummer/år ca 900 ex i postnummer Fågelmara
Annons hemsidan
Bryggdans i Kristianopel Exponering i sociala medier, hemsida och på plats
Matchvärd dam/herr, tre matcher/säsong
Två årskort till samtliga hemmamatcher

15 000 kr
Silversponsor





Annons Noplaren helsida A4 fyra nummer/år ca 900 ex i postnummer Fågelmara
Annons Hemsidan
Matchvärd dam/herr två matcher/säsong
Ett årskort till samtliga hemmamatcher

8 000 kr
Bronssponsor




Annons Noplaren halvsida A4 fyra nummer/år ca 900 ex. i postnummer Fågelmara
Matchvärd dam/herr, en match/säsong
Annons hemsida

5 000 kr
1941 – klubben
Här får företag och privatpersoner bli en del av Kristianopels GoIF!
Namnet blir listat på vår hemsida under 1941-klubben och ett diplom med namnet blir uppsatt i kiosken.
Ingår även ett årskort vilket ger fritt inträde på föreningens samtliga hemmamatcher med gratis korv och
kaffe.

1 941 kr

Reklamskylt på Fågelmara idrottsplats
1x2 meter, dubbelriktad mot E22:an, belyst.
Vi kan ordna skylt men då tillkommer kostnaden för tillverkningen

5000 kr

Annonser i klubbtidningen Noplaren
Utkommer med fyra nummer per år. Upplaga 900 ex. Spridningsområde postnr Fågelmara.





1/1 sida 4 nr: 5500:1/2 sida 4 nr: 3000:1/8 sida 4 nr: 2000:-





Enstaka annonser
1/1 sida: 2000:1/2 sida: 1100:1/8 sida: 800:-

Dräktreklam
Tröja eller Byxa. Pris beroende på plats.

Matchvärd
Programannons med högtalarreklam vid valfri hemmamatch dam eller herr.

1500 kr

Annons hemsida
Logotyp på alla sidor på vår hemsida med länk till egen webbplats.

1000 kr

Bryggdanser i Kristianopel
Din logga visas i samband med annonsering på vår hemsida, Facebook, affischer,
samt annonsering på plats av orkester fem måndagar i Kristianopel.

Vi kan sy ihop flera olika paketlösningar åt ditt företag.
Välkommen att kontakta oss!
Kristianopels GoIF | Idrottsplatsen, 37377 Fågelmara
0455-36 43 72 | Bankgiro: 493-46 67 | Swish: 1230960799
info@kristianopelsgoif.com | www.kristianopelsgoif.com
www.facebook.se/kristianopelsgoif | Organisationsnummer: 835000-1668

2000 kr

