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BLI EN DEL AV ETT VINNANDE KONCEPT



Välkommen till Sirius Innebandy!

Sirius Innebandys målsättning är att vara den ledande innebandyföreningen i Uppsala och det 
självklara valet för alla innebandyintresserade i Uppland. Sirius innebandy bedriver verksamhet 
för barn och ungdomar i åldrarna 5-19 år med närmare 700 aktiva. Ungdomsverksamheten är 
själva grunden i föreningen och är en förutsättning för att bedriva elitverksamhet. Sirius kan inte 
påverka hur andra uppländska föreningar jobbar med deras ungdomsverksamheter, men vi vill 
vara en förebild för alla föreningar när det gäller fokus på den egna ungdomsverksamheten.

Det är en utmanande målsättning som förpliktigar. En grund för att målet ska realiseras är att vi 
arbetar långsiktigt, framåtriktat och innovativt med hela verksamheten, från de yngsta tjejerna 
och killarna i vår ungdomsverksamhet till våra representationslag inom dam och herr. 

Jobbar ni också långsiktigt, framåtriktat och innovativt? Vi vill gärna jobba aktivt med samar-
betspartners som tror på vår vision, som delar våra värderingar och därför vill vara med och
synas tillsammans med oss. 

En blå-svart familj, från ungdom till elit



Huvudpartner dam & herr SSL

Dräktexponering
Matchtröja (fram eller bak). Ej målvakt 
Jackor
Träningströjor

Arenaexponering
LED reklam i arenan under match (Ej tv sända matcher)
1 Logga på matchgolvet. (Ej tv sända matcher)
Matchvärd (på en match i grundomgången, ej vid Herrlagets derbyn), 
logga i matchprogram, presentation av speaker, roll-up vid entrén, 
leverera matchbollen

Digital exponering
4 kampanjer via sociala medier
Logga på hemsidan
Logga med i kontaktuppgifter vid mejlutskick

Affärsnätverk
Nätverksträffar (nätverksvärd vid 1 tillfälle)

Sirius profit
2 st signerade tröjor
6 st VIP kort 
Närhet till dam och herrlag 
Inbjudan till Sirius golfen
Biljettpott till vissa matcher
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Propartner dam & herr SSL

Dräktexponering
Tryck på shorts 
Tryck på uppvärmningströjan

Arenaexponering
LED reklam i arenan under match 
(Ej tv sända matcher)

Digital exponering
2 kampanjer via sociala medier
Logga på hemsidan

Affärsnätverk
Nätverksträffar

Sirius profit
2 signerade matchtröjor
4 stycken VIP kort
Inbjudan till Sirius golfen
Biljettpott till vissa matcher

Partner dam & herr SSL

Digital exponering
Namnet på hemsidan

Affärsnätverk
Nätverksträffar

Sirius profit
2 stycken VIP kort
1 signerad matchtröja
Inbjudan till Sirius golfen

 

Fakturering sker från Sirius IBK. Betalnings-
villkor 20 dagar netto. Ev. reklamskatt till-
kommer. Produktionskostnader faktureras 
separat, moms tillkommer.

Gällande Huvudpartner och Propartner          
paketen så erhåller Sirius IBK ytterligare 
10 % på totalbeloppet vid avancemang till 
kvartsfinal, 20 % vid semifinal och 30 % vid 
vid SM final.

Kontakt
Försäljnings- och Marknadschef
Kristofer Widlundh
Mobil: 0706 - 62 00 89
Email: kristofer.widlundh@siriusinnebandy.se

Sociala medier:

facebook.com/iksiriusibk instagram.com/iksiriusibk twitter.com/iksiriusibk linkedin.com/groups/8385151


