Erbjudande om sponsringsamarbete
Företag Guld 10 000 kr

3 årigt avtal 8500 kr/år

Reklamskylt vid stugan, lift alternativt garage vid backen. Mått ca 1100x750mm.
Loga på AKS hemsidan på Guld nivå.
4 säsongspass i Klutmarksbacken.
Företag Silver 7000 kr

3 årigt avtal 6000 kr/år

Reklambanderoll i mast i Klutmarksbacken. Mått 800x800mm.
Logo på AKS hemsida på silvernivå.
2 säsongspass i Klutmarksbacken
Företag Brons 4000 kr

3 årigt avtal 3500/år kr

Reklambanderoll i mast i Klutmarksbacken. Mått 800x800mm.
Logo på AKS hemsida på sponsornivå.
Gemensamt för alla nivåer är att banderroll/skylt beställs genom 4sign och bekostas av
företaget. Reklamskatt tillkommer.
Alpina Klubben Skellefteå är även öppna för förslag kring hur vi kan samverka för ett, för
båda parter, förmånligt sponsorsamarbete. Exempel på andra sponsorsamarbeten kan vara
evenemang för anställda eller kunder i Klutmarksbacken, tävlingsspecifika samarbeten som
medarrangör vid klubbens tävlingar, exponering av företagets varumärke på klubbkläder.

Om Alpina Klubben Skellefteå
Alpina klubben Skellefteå, AKS, bedriver tränings-och tävlingsverksamhet i alpin utförsåkning samt
skidskola för alla åldrar. Klubben driver även anläggningen Klutmarksbacken med tillhörande
fikaservering. Föreningens medlemmar erbjuder bra service och kvalitet till allmänheten under
vintersäsongen genom att erbjuda kvällsåkning, öppet under helger och lov. Klubben arrangerar
årligen 2-3 regionala alpina tävlingar med ca 100 deltagare tillresta från hela Västerbotten och delar
av Norrbotten. Klubbens egna tävlande ungdomar samt ledare representerar klubben på mängder av
tävlingar och läger över hela landet. Träningsverksamheten pågår i Klutmarksbacken på kvällstid
måndagar, tisdagar och torsdagar. Onsdagkväll och fredagkväll 18.00-21.00 samt lördag och söndag
10.00-16.00 är backen öppen för allmänheten.

Erbjudande om sponsringsamarbete

Företag Guld
Reklamskylt vid stugan, lift alternativt garage vid backen
Mått ca 1100x750mm
Logo på AKS hemsidan på Guld nivå
4 säsongspass i Klutmarksbacken

10 000 kr
3 årigt avtal 8500 kr/år
Alpina Klubben Skellefteå är även öppna för förslag kring hur vi kan samverka
för ett, för båda parter, förmånligt sponsorsamarbete. Exempel på andra
sponsorsamarbeten kan vara evenemang för anställda eller kunder i
Klutmarksbacken, tävlingsspecifika samarbeten som medarrangör vid klubbens
tävlingar, exponering av företagets varumärke på klubbkläder.

Om Alpina Klubben Skellefteå
Alpina klubben Skellefteå, AKS, bedriver tränings-och tävlingsverksamhet i alpin utförsåkning samt
skidskola för alla åldrar. Klubben driver även anläggningen Klutmarksbacken med tillhörande
fikaservering. Föreningens medlemmar erbjuder bra service och kvalitet till allmänheten under
vintersäsongen genom att erbjuda kvällsåkning, öppet under helger och lov. Klubben arrangerar
årligen 2-3 regionala alpina tävlingar med ca 100 deltagare tillresta från hela Västerbotten och delar
av Norrbotten. Klubbens egna tävlande ungdomar samt ledare representerar klubben på mängder av
tävlingar och läger över hela landet. Träningsverksamheten pågår i Klutmarksbacken på kvällstid
måndagar, tisdagar och torsdagar. Onsdag och fredagkväll 18.00-21.00 samt lördag och söndag
10.00-16.00 är backen öppen för allmänheten.

Erbjudande om sponsringsamarbete

Företag Silver
Reklambanderoll i mast i Klutmarksbacken
Mått 800x800mm
Logo på AKS hemsidan på Silver nivå
2 säsongspass i Klutmarksbacken

7000 kr
3 årigt avtal 6000 kr/år
Alpina Klubben Skellefteå är även öppna för förslag kring hur vi kan samverka
för ett, för båda parter, förmånligt sponsorsamarbete. Exempel på andra
sponsorsamarbeten kan vara evenemang för anställda eller kunder i
Klutmarksbacken, tävlingsspecifika samarbeten som medarrangör vid klubbens
tävlingar, exponering av företagets varumärke på klubbkläder.

Om Alpina Klubben Skellefteå
Alpina klubben Skellefteå, AKS, bedriver tränings-och tävlingsverksamhet i alpin utförsåkning samt
skidskola för alla åldrar. Klubben driver även anläggningen Klutmarksbacken med tillhörande
fikaservering. Föreningens medlemmar erbjuder bra service och kvalitet till allmänheten under
vintersäsongen genom att erbjuda kvällsåkning, öppet under helger och lov. Klubben arrangerar
årligen 2-3 regionala alpina tävlingar med ca 100 deltagare tillresta från hela Västerbotten och delar
av Norrbotten. Klubbens egna tävlande ungdomar samt ledare representerar klubben på mängder av
tävlingar och läger över hela landet. Träningsverksamheten pågår i Klutmarksbacken på kvällstid
måndagar, tisdagar och torsdagar. Onsdag och fredagkväll 18.00-21.00 samt lördag och söndag
10.00-16.00 är backen öppen för allmänheten.

Erbjudande om sponsringsamarbete

Företag Brons
Reklambanderoll i mast i Klutmarksbacken
Mått 800x800mm
Logo på AKS hemsidan på Brons nivå

4000 kr
3 årigt avtal 3500 kr/år
Alpina Klubben Skellefteå är även öppna för förslag kring hur vi kan samverka
för ett, för båda parter, förmånligt sponsorsamarbete. Exempel på andra
sponsorsamarbeten kan vara evenemang för anställda eller kunder i
Klutmarksbacken, tävlingsspecifika samarbeten som medarrangör vid klubbens
tävlingar, exponering av företagets varumärke på klubbkläder.

Om Alpina Klubben Skellefteå
Alpina klubben Skellefteå, AKS, bedriver tränings-och tävlingsverksamhet i alpin utförsåkning samt
skidskola för alla åldrar. Klubben driver även anläggningen Klutmarksbacken med tillhörande
fikaservering. Föreningens medlemmar erbjuder bra service och kvalitet till allmänheten under
vintersäsongen genom att erbjuda kvällsåkning, öppet under helger och lov. Klubben arrangerar
årligen 2-3 regionala alpina tävlingar med ca 100 deltagare tillresta från hela Västerbotten och delar
av Norrbotten. Klubbens egna tävlande ungdomar samt ledare representerar klubben på mängder av
tävlingar och läger över hela landet. Träningsverksamheten pågår i Klutmarksbacken på kvällstid
måndagar, tisdagar och torsdagar. Onsdag och fredagkväll 18.00-21.00 samt lördag och söndag
10.00-16.00 är backen öppen för allmänheten.

Överenskommelse Sponsring
Mellan ………………………………….. (företaget)
och Alpina Klubben Skellefteå har följande överenskommelse träffats för
säsongen/säsongerna ………………………………..
Alpina klubben förbinder sig att marknadsföra företaget genom
……………………………………………………………………….
Vid ev. beställning av skylt/banderoll beställs det av företaget genom
4sign i Skellefteå.
För denna reklam ersätter företaget Alpina klubben med ……………. +
wc. reklamskatt (f.n. 11%).
Skellefteå den …………………………….

För Företaget

För Alpina Klubben Skellefteå

______________________

_________________________

Alpina Klubben Skellefteå
Att: Idrottsservice, Mullbergsvägen 11b
931 37 Skellefteå

Org.nr: 894700-6105
Plusgiro: 48 30 41-0
e-post: kansli@aks.nu
Tel: 0910 – 21 13 05
www.aks.nu

