
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSORSAMARBETE 2014 
2012 och 2013 var två av GIFs mest framgångrika verksamhetsår sedan starten 1922 och med 
två seriesegrar i rad står vi nu inför den troligen största utmaningen i föreningens historia - 
såväl idrottsligt som ekonomiskt.  
Spel i div. II 2014 innebär samtidigt ett större intresse för GIF med mer mediabevakning och 
större publik, vilket gynnar såväl föreningen som våra viktiga samarbetspartners.  
Vi hoppas därför på ett fortsatt stort stöd från er sponsorer så att vi skall klara av utmaningen 
och de högre kostnaderna som avancemanget medför. 
GIF har drygt 100 stödjande företag och privatpersoner. Vi vill gärna ha med Dig i GIF-familjen! 
Se vårt utbud av samarbetsmöjligheter på insidan av denna folder, från 600 kr till 12.000 kr 

eller ännu mer om man vill bli huvudsponsor. 
 
Vi vill gärna ha med Dig i GIF-familjen !! 
 
Se vårt utbud av samarbetsmöjligheter på 
Insidan av denna folder, från 600 kr till 12.000 kr 
eller ännu mer om man vill bli huvudsponsor. 
 
Med idrottshälsningar 
GREBBESTADS IF 
Anders Eklund, ordförande 
 

 

SPONSRA 

GREBBESTADS IF 

 

FÖRETAG: ________________________________ 

 

NAMN:      ________________________________ 

 

TELFON:    ________________________________ 

 

E-MAIL:      ________________________________ 



 

 

 

 

  

ANNONS MATCHPROGRAM 

Framsida Baksida  1/1sida  1/2sida 

4 200 Kr  3 000 Kr  2 400Kr  1 400Kr 

1/3sida  1/4sida  1/8sida 

1 200Kr  1 000Kr  800Kr   

MATCHBOLL 

FÖRETAG & ORGANISATIONER 

1 Boll  2 Bollar  3 Bollar  5 Bollar 

600Kr  1 000Kr  1 400Kr  1 800Kr 

PRIVATPERSONER 

500Kr  800Kr  1100Kr  1 300Kr 

  

ARENASKYLT HYRA (Skylt bekostas av företaget) 
Skylt svart/vit 2 x 1 m, två färger ca 1.500 kr, heltäckande tillkommer ca 300 kr 

STOR  MELLAN  LITEN 

150x90 cm 100x90 cm 55x30/30x50 cm 

3 000Kr  1 800Kr  600Kr 

  

BRONSSPONSOR 3 000 Kr   

Kvartsida i matchprogrammet, 1 matchboll, liten skylt, 1 årskort på 

Siljevi ink medlemskap, företagsnamn på GIFs hemsida.  

  

SILVERSPONSOR 6 000 Kr   

Halvsida i matchprogrammet, 3 matchbollar, mellanskylt, 2 årskort på 

Siljevi ink medlemskap, företagsnamn på GIFs hemsida. 

  

GULDSPONSOR  12 000 Kr              

Helsida i matchprogrammet, 5 matchbollar, stor skylt, 2 årskort ink  

matchfika och medlemskap, logga på GIFs hemsida. 2 personer inbjuds 

till GIFs sommarutflykt och årsfest. 

  

 SAMARBETSMENY 

SKRÄDDARSYTT PAKET 

Jag vill vara med men inget av dessa alternativ passar mig. Jag vill bli 

kontaktad av Grebbestads IF  

  

På detta uppslag hittar du olika sponsoralternativ, och 

vi hoppas att något eller några passar Er. Förutom att vi 

kommer att kontakta så många företag vi kan, så kan man  

anmäla sitt intresse genom att höra av sig till våra kontakt- 

personer alternativt maila. Ni kan också kryssa i vad ni är 

intresserade av. Fyll i er kontaktinfo på baksidan av broschyren 

och lämna in den på Hedströms alternativt ring någon av 

kontaktpersoner så hämtar vi. 

KONTAKT/INTRESSEANMÄLAN 

Anders Eklund 070-8710698 

Peter Svensson 070-5729395 

info@grebbestadsif.se 

 

TILLÄGG 

Har Du valt något i menyn har Du här möjlighet att lägga till: 

Årskort på Siljevi/Medlemskort 650Kr/st                     

Matchfika 250Kr/st 

Årsfest 250Kr/st 
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