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Endre IF ska vara en ledande förening inom flick-

& daminnebandy på Gotland och i Sverige



NI ÄR GULD VÄRDA!
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2019/2020 var ett mycket starkt år för Endre IF. Vi slog publikrekord för SSL Dam, sålde

fler abonnemang och Pay Per View samt hade fler följare och större engagemang på vår

hemsida och sociala kanaler än någonsin tidigare. Intresset för innebandy har aldrig varit

större på Gotland.

 

Under säsongen förstärkte vi organisationen med två utvecklingskonsulenter, som på

deltid, arbetar med vår ungdomsverksamhet. Över tid ska det ge fler bredd- & elitspelare.

 

Utan er, samarbetspartners, hade vi inte kunnat ha en stark organisation eller ett elitlag.

Vi är oerhört tacksamma för ert stöd. Tack vare det kan vi utveckla verksamheten och

behålla vår position som en ledande innebandyförening i Sverige.

 

I broschyren kan ni se alla möjligheter som ert företag har för att synas hos oss. Det

handlar om allt från sargreklam till sociala medier.

Sponsorkommittén har ordet



Styrelse

Vision:

Endre IF ska vara en ledande förening inom flick- & daminnebandy på Gotland

och i Sverige.

Verksamhetsidé:
Vi ska bedriva innebandy för flickor/damer på elit- och breddnivå för att ge bästa

förutsättningar att utvecklas, ha kul och ges möjlighet att nå elitnivå.

Omfång:
Antal lag: 12

Spelare: 252

Medlemmar: 535              

Styrelse och kommittéer: 40

Sedan 2015 är Carin Sjöberg ordförande. 

I kommittéerna arbetar personer på ideell

basis. Representationslaget har funnits i

högsta serien sedan 2004 och lyckats nå

slutspel varje säsong. Sedan säsongen

2017/2018 har vi ett lag i Juniorallsvenskan,

dessutom finns ett utvecklingslag som

spelar i Södermanlands distriktsserie. Våra

yngsta spelare i föreningen är sex år.

 

De senaste åren har vi satsat på att utveckla

organisationen. Vi har anställt en kanslist

och två utvecklingskonsulenter som arbetar

med ungdomsverksamheten. 

Om Endre IF

Organisation

www.endreif.se

Kansli

Ungdomskommittén

Sportkommittén

Utbildningskommittén

Sponsorkommittén

Evenemangskommittén

Marknadskommittén

Antal ledare: 65

Funktionärer SSL-matcher: 70

Personal: 1.5 heltidsanställda kansli/ ungdom

 



Matchkläder

www.endreif.se

Matchtröja och shorts är attraktiva reklamplatser som syns mycket i lokal och nationell

media, såväl i tryckt som rörligt material. Exponering sker också i sociala medier och

nyhetsbrev som sprids till många tusen personer.

Vi har tio platser till försäljning på framsidan

av tröjan för 75 000 kr/st.

Vi har två platser till försäljning på framsidan

av shortsen för 30 000 kr/st.

Framsida

Vi har två platser till försäljning för 25 000 kr/st.

Ärmar

Vi har två platser till försäljning på axlarna för

20 000 kr/st. 

Vi har tre platser till försäljning på ryggen

som säljs för 45 000 kr/st. 

Vi har en plats till försäljning på shortsen som

säljs för 20 000 kr/st.

Baksida

Vi har två platser till försäljning för 

Sida

50 000 kr/st, båda sidor inkluderas.

Foto: Magnus C Lydahl



Profilkläder

www.endreif.se

Spelarnas profilkläder syns mycket i lokal och nationell media, såväl i tryckt som rörligt

material. De syns också utanför gemensamma lagaktiviteter samt vid resor och vistelse i

samband med bortamatcher.

Vi har fyra platser till försäljning på framsidan av

tröjan för 20 000 kr/st.

Vi har sex platser till försäljning på baksidan av

tröjorna för 20 000 kr/st.

Uppvärmningströja

Vi har fyra platser till försäljning på framsidan för 

Vi har fyra platser till försäljning på baksidan som

säljs för 10 000 kr/st. 

Träningströja

10 000 kr/st. 

Vi har fyra platser till försäljning på framsidan för

15 000 kr/st.

Vi har fyra platser till försäljning på baksidan för 

Träningsoverall

7 500 kr/st.

Vi har fyra platser till försäljning på framsidan för

20 000 kr/st.

Vi har fyra platser till försäljning på baksidan för

20 000 kr/st.

Resetröja

Foto: Lennart Roos

Vi har fyra platser till försäljning på framsidan för

20 000 kr/st.

Vi har fyra platser till försäljning på baksidan för 

Ytterjacka

20 000 kr/st.



Matchvärdskap ger stor exponering

Vi kan skräddarsy matchvärdskapet så att er möjlighet

att synas maximeras. Ni kan exponeras i entrén samt

inne i ICA Maxi Arena under SSL-matcherna. Ni kan

också interagera med publiken i första paus, via

tävlingar, intervjuer eller reklamfilm på jumbotronen.

Inför matcherna exponeras matchvärden i

tidningsannons, i sociala kanaler samt nyhetsbrev. 

 

Matchvärden erhåller en loge för tio personer samt får

möjlighet att dela ut 200 biljetter till sina kunder eller

anställda. Vi har tolv matchvärdskap till försäljning för

20 000 kr/st.

Reklamplats på norra- & södra väggen i ICA Maxi Arena

På kortsidorna i ICA Maxi Arena finns fyra meter höga, välexponerade, annonspelare. På

dessa säljer vi reklamplats i de yttre zonerna enligt bilden nedan. Reklamplatserna är ca 

3 x 1 meter och produceras med vektoriserade logotyper utan platta. Vi har 16 platser till

försäljning för 15 000 kr/st. 

Evenemang

www.endreif.se



Ledsarg

På ledsargen har ni möjlighet att synas i

alla medier, såväl rörligt som tryckt, lokalt

& nationellt. Reklamen på ledsargen rullar

under hela matcherna. 

Pris: 15 000 kr per säsong.

Jumbotron

Högt upp i ICA Maxi Arena sitter en

jumbotron. På den kan ert företag

synas med reklamfilmer av olika slag. Det

finns även möjlighet att köpa

matchhändelser till exempel jinglar när det

är powerplay, boxplay, intervjuer inför

match och så vidare. Bara fantasin sätter

gränser. 

Pris: Från 15 000 kr per säsong.

Evenemang

www.endreif.se

Sarg

På sargen har ni möjlighet att synas i alla

medier, såväl rörligt som tryckt, lokalt &

nationellt. I enlighet med SSL:s

tävlingsbestämmelser säljer vi endast

sargreklam med svartvitt tryck.

 

Vi har 24 sargbitar till försäljning:

Halv 120x40cm 6 000 kr/st

Hel 240x40cm 10 000 kr/st

Hörn 15 000 kr/st
Foto: Magnus C Lydahl



Spelarna är profiler

Vi jobbar ständigt på att profilera våra

spelare och med den personliga sponsringen

har vi möjlighet att göra det tillsammans

med er. Som personlig sponsor syns ni kring

våra arrangemang, bland annat på rollups, på

jumbotronen i spelarpresentationen och vid

mål från ”er” spelare.

 

I personlig sponsring ingår

- Personliga rollups på plats i ICA Maxi

Arena i samband med våra SSL-

arrangemang, se bilden till höger.

 

- Vid eventuell kontraktsförlängning och

avtackning av spelare kommer den

personliga sponsorn att synas tillsammans

med spelaren.

 

Har ni andra önskemål kring hur ni vill

samverka med spelaren ni sponsrar -

kontakta oss så hjälps vi åt att skräddarsy en

optimal lösning!

 

Vi har ca 20 personliga sponsorskap till

försäljning för 10 000 kr/st.

Personlig sponsring

www.endreif.se

Foto: Segerberg Media



Våra sociala kanaler

Vi arbetar mycket med att

marknadsföra oss i våra egna kanaler.

 

Vi syns lokalt, nationellt och har även

internationell spridning i Norge,

Finland, Schweiz och Slovakien.

 

Facebook: ca 3200 följare

Instagram: ca 2400 följare

Twitter: ca 1000 följare

Nyhetsbrev: ca 1000 följare

 

Vill ni synas tillsammans med oss så

skräddarsyr vi ett upplägg som passar

er. Hör av er!

Klubbtidning

Tidningen delas ut till ca 17 000

hushåll på Gotland strax innan

säsongen börjar och annonser säljs

enligt följande prislista.

 

Kvartssida: 3 500 kr/st

Halvsida: 7 000 kr/st

Helsida: 14 000 kr/st

Kommunikation

www.endreif.se
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Anteckningar

www.endreif.se



Pia Tillaeus Karlström 

kansli@endreif.se 

sponsring@endreif.se

070 4582445

Kontakt

Göran Nährström 

070 5256757

Harald Hoffman 

070 9524348

Henrik Norragård 

070 6982274

Patrik Klintberg 

070 4888781

Johan Zillén 

073 6157445

Erik Hultgren

070 3694450

www.endreif.se


