
Ni kan vara med och göra skillnad!

De senaste åren hör till GIFs mest 
framgångsrika sedan stiftandet 1922. 

Efter en fantastisk höstsäsong landade vi 
på en sjätteplats i div.II, endast ett mål 

från att bli trea i den jämna serietoppen. 
Vårt unga Andralag kom på en fin 

femteplats i div. V.

Våra många ungdomslag har utvecklats bra 
under året och gjort många fina insatser på 

träningar, seriespel och cuper.

En viktig förutsättning för detta är att vi har 
ett stort stöd från sponsorer och supporters.

I takt med avancemanget i seriesystemet 
har intresset för GIF ökat med mer 
mediabevakning och större publik.  

Detta gynnar föreningen, samhället och 
våra viktiga samarbetspartners. 

 Vi hoppas därför på ett fortsatt stöd från er 
så att vi skall klara av de ekonomiska och 

sportsliga utmaningarna vi står inför. 

Det finns över 140 företag och 
privatpersoner i “GIF-familjen” 
och vi har plats för ännu fler .... 

I denna folder presenterar vi vårt utbud av 
sponsringsmöjligheter för 2017. 

Om du vill styra ditt stöd till 
GIFs Ungdomsverksamhet, med ca. 150 
aktiva och ledare, går det självklart bra.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.
Du kan alltså satsa allt från 41 öre om dagen  

uppåt för att stötta GIF ....

BLI EN DEL I VÅR
SATSNING...

VI VILL GÄRNA HA MED 
JUST DIG 

I GIF-FAMILJEN!

GREBBESTADS IF

2017



Har du valt annons, matchboll, skylt eller sponsorpaket 
har du möjlighet att lägga till något av följande:

Årskort på Siljevi/medlemskort 650 Kr/st

Matchfika 250 Kr/st

I TILLÄGG TILL...

ANNONS I MATCHPROGRAMMET
 Baksida 1/1 sida 1/2 sida
 3.000 Kr  2.400 Kr 1.400 Kr

 1/3 sida          1/4 sida           1/8 sida
   1.200 Kr    1.000 Kr  800 Kr

HYRA SKYLTPLATS SILJEVI
 Stor Mellan Liten
 150 x 90cm 100 x 90cm 55 x 30cm/30 x 50cm
 3.000 Kr 1.800 Kr 600 Kr 

(Skylt bekostas av företaget)

MATCHBOLLAR

Antal bollar      1  2   3   5 

  600:- 1000:- 1400:- 1800:- 

Var med och stöd GIF genom att sponsra matchbollar.

Lämna in denna folder ifylld på Grebbestad Färg & Marin, 
skicka den per post till oss, eller kontakta oss enligt nedan:

GREBBESTADS IF
Bryggerigatan 15B
457 72 Grebbestad

www.grebbestadsif.se
info@grebbestadsif.se

Kontaktpersoner:
Anders Eklund 070-8710698
Peter Svensson 070-5729395

FÖR FÖRETAG

  500:- 800:- 1100:- 1300:- 

MATCHBOLLAR PRIVATPERSONER
Antal bollar   1  2   3   5 

ÅRSKORT

Köp årskort redan idag. 
Det gör ni genom att betala in ovanstående summa till bankgiro 
105-8544, eller Swisha till tel.nr: 1232907756
Glöm inte att märka betalningen med namn/telefonnr!

Årskort på Siljevi (ord. entré vuxen 80 kr, ungdom/pensionär 40 kr)

Vuxen, 13 matcher  750 Kr

Ungdom/Pensionär  375 Kr

st

st

MEDLEMSKORT

Vill ni bli medlem direkt idag? 
Då går det fint att betala in ovanstående summa till 
bankgiro 105-8544, eller Swisha till tel.nr: 1232907756
Glöm inte att märka betalningen med namn/telefonnr!

Min familj vill bli medlem i GIF 400 Kr/år

Jag vill bli medlem i GIF   150 Kr/år

FÖR PRIVATPERSONERSPONSORPAKET

 SKRÄDDARSYTT PAKET ?
Vill du stötta Grebbestads IF efter egna tankar och önskemål 

kontakta oss så fixar vi det.

Extra allt! 
Tag kontakt via epost/telefon så 
berättar vi mer om om vad det innebär 
att bli huvudsponsor till Grebbestads IF

HUVUDSPONSOR  

Samma som Guldsponsor, plus logga på 
träningsdräkt samt bättre profilering på 
GIFs hemsida

PLATINASPONSOR 20.000 Kr

Helsida i matchprogram, 5 matchbollar, 
stor skylt, 2 årskort/medlemsskap/match-
fika, logga på GIFs hemsida. 2 personer 
inbjuds till GIFs sponsorträff  och årsfest. 

GULDSPONSOR 14.000 Kr

Halvsida i matchprogram, mellanskylt,3 
matchbollar, 2 årskort på Siljevi  inkl.  
medlemsskap, namn på GIFs hemsida. 

SILVERSPONSOR 7.000 Kr

Kvartsida i matchprogram, 1 match-
boll, liten skylt, 1 årskort på Siljevi inkl.  
medlemsskap, namn på 
GIFs hemsida. 

BRONSSPONSOR 4.000 Kr


