
Specialavtal 

Förutom sponsorpaketen har föreningen flera speciella behov 

som vi gärna ser särskild sponsring av. Här är några sådana: 

• Årsförbrukning av bollar 

• Klubbor  

• Matchställ  

• Målvaktutrustning  

• Kostnader för deltagande i olika cuper  

• Kioskvaror 

• mm 

 

Sponsorer av speciella ändamål får 

• Företagets logga på anslag vid kiosk 

• Länk till sponsorens hemsida från Eibks hemsida, 

• Klippkort med 10 fria kaffe, 

• Diplom 

Sponsorbelopp enligt överenskommelse. 

Om ni vill stödja vår verk-

samhet gör så här: 
Om inte vi redan kontaktat er, kon-

takta någon av : 

 

Ordförande  Olle Olsson 

Telefon 076  133 96 02 

E-post: olle9@telia.com 

 

Kassör Pär Lindar 

Telefon 0703 11 21 21 

E-post:par.lindar@gmail.com 

 

Kanslist Lilian Strömberg 

Telefon 0151-51 14 73 
E-post: lilian@ekbackskyrkan.se 

Allmänt gäller 
Avtalen gäller ett år och avser 

spelår. 

EIBK ansvarar för att de delar som 

ingår i avtalet trycks, monteras 

och i övrigt underhålls under av-

talstiden. Tryck på matchtröja be-

talas av sponsor, i övrigt svarar 

EIBK för tryckkostnader. 

Sponsorer ansvarar för att lämna 

underlag för tryck och publicering 

på hemsida samt betala sponsor-

avgift mot faktura.  
Sponsorer får utnyttja EIBK.s 

logga och godwill i sin marknads-

föring. 

 

 

Sponsorerbjudande 



Visst vill ni vara med och stödja innebandyn i Vingåker! 

 

Ekbackskyrkans innebandyklubb har en omfattande inne-

bandyverksamhet bland barn och unga. Föreningen har 

drygt 100 medlemmar under 20 år samt ett 40-tal med-

lemmar och ledare över 20 år  För närvarande deltar 4 ung-

domslag och ett seniorlag i seriespel i Södermanland. Un-

der en säsong spelas ca 40 hemmamatcher i Vingåkers 

sporthall. 

 

Vi erbjuder nu företag och organisationer att vara med och 

stödja och utveckla föreningens verksamhet genom att 

teckna sponsoravtal för spelsäsongen 2016-17. 

Vi erbjuder såväl färdiga sponsorpaket som möjlighet till 

specialutformade avtal. 

 

Tack på förhand för ert stöd! 

Sponsorpaket A  
• Reklamskylt på innebandysar-

gen i sporthallen, 

• Företagets logotyp i spelprogram 

samt på anslag vid kiosk. 

• Länk till sponsors hemsida från 

EIBKs hemsida, 

• Klippkort med 10 fria kaffe vid 

någon av hemmamatcherna. 

• Diplom. 

• Företagets logotyp på a-lagets 

speltröja. Sponsor svarar för 

tryckkostnad. 

10.000:- 

Sponsorpaket B  
• Reklamskylt på innebandysargen 

i sporthallen, 

• Företagets logotyp i spelprogram 

samt på anslag vid kiosk. 

• Länk till sponsorens hemsida från 

EIBKs hemsida, 

• Klippkort med 10 fria kaffe vid 

någon av hemmamatcherna. 

• Diplom. 

6.000:- 

Sponsorpaket C 
• Företagets  logotyp i spelprogram 

samt på anslag vid kiosk. 

• Länk till sponsorens hemsida från 

EIBKs hemsida, 

• Klippkort med 10 fria kaffe vid 

någon av hemmamatcherna. 

• Diplom. 

3.000:- 


