SPONSORPAKET
Säsongen 2017/2018

Arboga Alpina är en förening som funnits i
många år och starkt bidragit till det stora intresset
för den Alpina sporten i regionen.
Klubben har haft många bra säsonger och har satsat
stort genom att bygga om snökanonanläggningen
och investera i en nyare pistmaskin för att förlänga säsongerna, framförallt starta säsongen tidigare.
Vid sidan av den alpina tränings- och tävlingsverksamheten, erbjuder föreningen genom sitt ideella arbete alla
skidintresserade i Arboga med omnejd, skidåkning på hemmaplan. Den välskötta anläggningen har lockat till sig
andra klubbar som lägger träningstillfällen i Arboga.
Målet för Arboga Alpina är att ge våra medlemmar möjlighet att få träna, tävla och utvecklas i de alpina grenarna
slalom och snowboard, samt att bedriva en verksamhet som upplyser och håller våra ungdomar borta från droger.
Det är också viktigt att kunna visa att man kan bedriva utförsåkning på denna breddgrad på elitnivå, d.v.s. att
utveckla våra åkare som så småningom kan konkurrera om platser i de stora finalerna i respektive åldersgrupp, så
som Lilla Världscupen och USM.
Vi vill vara den mest framträdande Alpina klubben i Västmanland och ständigt öka antalet deltagare på träningar
och tävlingar. Att kunna erbjuda en anläggning som lockar unga och gamla i Arboga och närliggande kommuner
till besök, är en bra marknadsföring för Arboga kommun.
En anläggning av den här storleken ställer dock stora krav på ideellt arbete. För att kunna fortsätta utvecklingen
av Teknikbacken vänder vi oss till er som är intresserade av att bidra till denna utveckling.
Ni får ett erbjudande om sponsorpaket i detta brev. Det finns olika förslag och nivåer på hur vi inom Arboga
Alpina skulle kunna uppmärksamma ert företag vid Teknikbacken i Arboga.
Intresserad? Se paketen på nästa sida
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BRONS-SPONSOR
Skylt i backen intill liften, alla som står i liftkön ser just din reklamskylt.
Pris: 3 000 :- per säsong.
Startkostnad: 1 500 :- för tryck av skylt.

SILVER-SPONSOR
Skylt i backen intill liften, alla som står i liftkön ser just din reklamskylt.
Din logotype på våra klubbkläder, som rör sig i hela Sveriges skidanläggningar.
Pris: 8 000 :- per säsong.
Startkostnad: 1 500 :- för tryck av skylt.

GULD-SPONSOR
Skylt i backen intill liften, alla som står i liftkön ser just din reklamskylt.
Din logotype på våra klubbkläder, som rör sig i hela Sveriges skidanläggningar.
3 st säsongskort till Teknikbacken.
Pris: 12 000 :- per säsong.
Startkostnad: 1 500 :- för tryck av skylt.

PLATINUM-SPONSOR
Skylt i backen intill liften, alla som står i liftkön ser just din reklamskylt.
Backen och serveringen är er en freda-/lördagkväll under säsongen, med möjlighet att
arrangera slalom eller parallellslalomtävling.
Pris: 15 000 :- per säsong.
Startkostnad: 1 500 :- för tryck av skylt.

Vid ev. andra önskemål kontakta oss på sponsor@arbogaalpina.se
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Era kontaktuppgifter
Företagsnamn:
Kontaktperson:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
E-postadress:

Paket
☐ Brons
☐ Silver

Välj ditt paket:

☐ Guld
☐ Platinum

Faktureringsadress
Företagsnamn:
Kontaktperson / Märkning:
Adress 1:
Adress 2:
Postadress:
Organistationsnr:
Jag vill ha e-postfaktura: ☐
E-postadress för faktura:

Liftkort
☐ Skicka ev. liftkort till fakturaadressen.

☐ Skicka liftkorten till adressen angiven nedan.

Företagsnamn:
Kontaktperson / Märkning:
Adress 1:
Adress 2:
Postadress:

Logotype
Maila er logotype till sponsor@arbogaalpina.se. OBS! Tänk på att filen ska vara gjord för tryck. (Vektoriserad).

Underskrift
_________________________________
Namn

____________________
Ort och datum
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