
SPONSRING 



ÄLVSBORGS FF - 
EN MÖTESPLATS FÖR ALLA

Älvsborgs FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet 
en mötesplats för alla, där alla är välkomna att ha kul med fotboll 

som gemensam nämnare. Lägg därtill allt annat kul  
runtomkring som kommer på köpet. 

Vi vill skapa ett livslångt intresse för fotboll hos våra barn, och ungdomar och 
bedriva en fotbollsverksamhet byggd på glädje och trygghet. Vi vill att vår 

förening utvecklas enligt en långsiktig idé som bygger på sunda värderingar och 
ett socialt engagemang. Men vi vill också kunna erbjuda en möjlighet till 
utveckling för de spelare som har större ambitioner. Det gör vi genom en 

kvalitetssäkrad verksamhet och  genom en tydlig plan för  
utbildning av våra ledare och spelare. 

Vårt mål är att Älvsborgs FF och vår anläggning är det självklara valet för den 
fotbollsintresserade i stadsdelen Älvsborg. 



VILL DU VARA MED?  
VI BEHÖVER DIG - DU ÄR EN VIKTIG LIRARE

GULDPARTNER TEMAPARTNERSILVERPARTNERÄFF VÄN

HÄR ÄR VÅRA PAKET

”FAMILY & FRIENDS”  
Du inbjuds till inspirationskvällar och 
nätverksträffar. Din logga placeras på 
Älvsborgs hemsida. Du är en del av 
familjen! 
 

GULDPARTNER 
Du inbjuds till inspirationskvällar och 
nätverksträffar. Din logga placeras på 
Älvsborgs hemsida. Du är en del av 
familjen! Utöver ovan har du som 
guldpartner också; 

 

SILVERPARTNER 
Du inbjuds till inspirationskvällar och 
nätverksträffar. Din logga placeras på 
Älvsborgs hemsida. Du är en del av 
familjen! Utöver ovan har du som 
silverpartner också; 
       
       

 

”TEMAPAKET” - kärleken till att stötta 
det aktuella behovet 
Som alltid så är det inget som består för 
evigt, utan nya saker behöver åtgärdas, 
nya idéer kommer till, och som en 
växande klubb så finns behov av att 
förnya och förbättra. Behoven kan 
variera från år till år, och därför kommer 
vi att uppdatera varje år, men tanken är 
att man här sponsrar med ett specifikt 
behov - ett tema - som skulle kunna vara 
att bygga om omklädningsrummen, bidra 
till att finansiera en ny plan, transporter 
etc.  
 

Plats för medverkan på ÄFF-dagen

10% rabatt på våra premiepaket*

• För mer info om premiepaket se nästa sida 
• Vill du sponsra ett lag så är fördelningsnyckeln 50% klubben och 

50% laget

Plats för medverkan på ÄFF-dagen

Intervju att lägga ut på ÄFF 
socialmedier
20% rabatt på våra premiepaket*

5.000 kr / år 15.000 kr / år 25.000 kr / år Varierar med aktivitet



Dräktsponsor (fr. 5.000 kr/år minimum 3 år*)

Skyltsponsor klubbstugan (5.000 kr/år*)  

Partnerresa (20.000 kr/resa) 

ÄFF – dagen (5.000 kr/år*) 

Arena sponsor (75.000 kr/år minimum 4 år*)  
OBS! Som arena sponsor ingår även hela premiepaketet

* Kostnad för framtagning av original och tryck tillkommer

PREMIEPAKET



DRÄKTSPONSOR (OBS minimum 3 år)

1 LAG 
(i mån av 

plats)

3 år A-lag 
Dam

A-lag 
Herr

1. Bröst 15.000 30.000

2. Under 
”Dunross”

15.000 30.000

3. Vä. arm 5.000 10.000

4. Hö. 
arm

5.000 10.000

5. Krage 5.000 10.000

6. Rygg 12.500 25.000

1 34
6

2

5



ARENASPONSOR    (OBS minimum 3 år)

I sponsor Flera 
sponsorer

3 år Kommentar

1. Arenan 
stor entré-
skylt

75000 x Vid entrén - enl ök 
klassisk arenaskylt

2. Skylt       
2,40 x 1,20

Guld 
partner

25000 x Lång alt kortsida

3. Skylt        
1,20x,60 

Silver 
Partner

15000 x Lång alt kortsida

4. Plakett  
30 x 70 cm

ÄFF vän 5000 x Ett plank att samla 
plaketterna för företag 

och privatpersoner

5. Tema 
partner

x baracker, popup 
kiosk, avbytarbänkar,  
För diskussion efter 

behov

1 34
6

2
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* Kostnad för framtagning av original och tryck tillkommer


