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BLI EN DEL AV MULLSJÖ AIS



STOLTHET

Vi känner stolthet och ödmjukhet inför de   
tusentals och åter tusentals ideella timmar   

som har investerats i Mullsjö AIS.
Oavsett hur liten eller stor insats man har gjort  

i vår  förening är man en del av något stort.

Vi gör skillnad.

Vi gör skillnad i Mullsjö, sportens närområde 
och i  hela innebandysverige.

Det är vi stolta över.

Vi är stolta över vad vi står för,   
vilka vi är och vart vi ska.

FRAMÅTANDA

För oss är det alltid viktigt att ligga i framkant.  
Vi nöjer oss inte med nuet  utan strävar  

alltid efter nya mål och framförallt  
nya sätt att ta oss dit.

Vi är inte rädda för förändring.  
Tvärtom.

Vi jobbar ständigt med att förändra  
till det bättre.

GEMENSKAP

Mullsjö AIS bygger inte på några få människors 
talanger,  utan på engagemang av många.

Vi värdesätter och respekterar varandra   
oberoende av kön, social bakgrund, religion,  

sexuell läggning eller etniskt ursprung.

Vi har ett stort socialt ansvar gentemot  
barn,  ungdomar och vuxna.

Vi hjälper och stöttar varandra  även  
utanför vår idrottsliga kärna

BLI PARTNER

Som partner till Mullsjö AIS blir ditt företag en fullvärdig  
medlem av vårt nätverk med sammarbetspartners. 

I arenan får ni möjlighet att se världens bästa  
innebandyliga - SSL från de bästa och mest  

bekväma platserna. 

Som en del av partnernätverket får ditt företag inte bara  chansen  
att exponeras på ett bra sätt i ett vinnande koncept utan också  

chansen att knyta nya kontaker med företag i närregionen.

VÄLKOMMEN IN I GEMENSKAPEN

MULLSJÖ AIS
Mullsjö AIS känner ett stort socialt ansvar gentemot de ungdomar  

som idag finns i området. Vi tycker det är viktigt att barnen,  
som är vår framtid, har en meningsfull och aktiv fritid.

Därför är innebandyn bara en liten del av det vi försöker lära ut.
Det sociala nätet där barn, ungdomar och vuxna har roligt  

tillsammans är ännu viktigare.

I föreningen Mullsjö AIS är ALLA välkomna.

Vi värnar om stora som små, innebandykunniga  
och de som aldrig har sett en innebandymatch.

Vi har viktiga uppgifter för alla.

STOLTHET, GEMENSKAP & FRAMÅTANDA - MULLSJÖ AIS VÄRDEORD





SPONSORPAKET HUVUDSPONSOR
200 TKR

• Tryck enligt skiss på dräkt
• Fast reklam på hemsida
• Namngiven läktarsektion
• Fast arenareklam
• 10 sek i LED-slingan*
• Logotyp på affischer och annonser
• Rättighet att använda MAIS logotyp  

i  egen marknadsföring
• Speakerreklam
• Medlem i MAIS företagsnätverk 
• 1 st matchvärdspaket

 

GULD
100 TKR

• Tryck enligt skiss på dräkt
• 10 sek i LED-slingan*
• Rättighet att använda MAIS logotyp  

i egen marknadsföring
• Medlem i MAIS företagsnätverk 

 

BRONS
25 TKR

• Sarg/Banderoll
• 10 sek i LED-slingan*
• Rättighet att använda MAIS logotyp  

i egen marknadsföring 

 

SILVER
50 TKR

• Tryck på shorts enligt skiss
• 10 sek i LED-slingan*
• Rättighet att använda MAIS logotyp  

i egen marknadsföring
• Medlem i MAIS företagsnätverk

* Gäller under match i Svenska Superligan



TILLÄGG:
1 st matchvärdspaket   13 000 kr
1 st säsongsbiljett, grundserie 2400 kr

ÖVRIG REKLAMPLATS
Golvreklam 250x70 cm (LxB)  50 000 kr
Reklamplats vid webbsändning 3000 kr
Visas sex gånger / match

BONUS:
Gällande huvud, guld, silver, brons och 

juniorpaketen så erhåller Mullsjö AIS ytterligare 
10% vid avancemang till slutspel.

Vinner Mullsjö AIS SM-guld faller det ut 
ytterligare 15% bonus från dessa paket.

 

JUNIORSPONSOR
12 000 KR

• Sarg/Banderoll/10 sek i LED-slingan

 

 
 

 

STOLTMAISARE
7 490 KR

Ett paket för de mindre företagen 
med ett stort MAIS-hjärta. 

• Rullande reklam hemsida  
• Två matchbiljetter inkl. tillgång  

till sponsorrummet med fika etc.* 
 
 

 

MAISSPONSOR
5 000 KR

• Rullande reklam på hemsida
• Liten skylt Nyhemshallen  

(tryckkostnad år 1 á 1 500 Kr) 

 

MATCHSPONSOR 
I SPONSORRUM

3 000 KR

• Matchsponsor i sponsorrum en match*

1989-KLUBBEN 
1 989 KR

• Medlem i 1989-klubben
• Syns på skärmar med företagsnamn*
• 2 st matchbiljetter till en seriematch

* Gäller under match i Svenska Superligan



MATCHSTÄLL HERR MATCHSTÄLL DAM

MATCHSTÄLL UNGDOM
Framsida (Samtliga ungdomsställ inkl. juniorlag). 50 000 kr



MAXI
15 000 KR

• Tryck enligt skiss på dräkt
• Logotyp på affischer och annonser
• Rättighet att använda MAIS logotyp i  

egen marknadsföring
• Speakerreklam*
• 2 st säsongsbiljetter*

MIDI
10 000 KR

• Tryck enligt skiss på dräkt
• Logotyp på affischer och annonser
• Rättighet att använda MAIS logotyp i  

egen marknadsföring
• 2 st säsongsbiljetter*

MINI
5 000 KR

• Tryck enligt skiss på dräkt
• Logotyp på affischer och annonser
• Rättighet att använda MAIS logotyp i  

egen marknadsföring
• 4 st biljetter till utvald match/er*

15 00015 000

15 00015 000

15 00015 000

5 0005 0005 0005 000
15 00015 000

10 00010 000

15 00015 000

10 00010 000

UPPVÄRMNINGSTRÖJA DAM

* Gäller under match i Division 1 Dam



KONTAKT 

info@mullsjoais.se
Box  822

565 18 Mullsjö

mullsjoais.seSe vår nya reklamfilm på mullsjoais.se

 
ERIC JEISING 
0733-24 92 24 
eric.jeising@mullsjoais.se 

MARTIN BJÖRK 
0704-27 84 51 
martin.bjork@mullsjoais.se

DANIEL JOHANSEN 
0708-85 74 31 
daniel.johansen@mullsjoais.se

PERNILLA BERNHARDSSON 
0723-17 63 63 
pernilla.bernhardsson@mullsjoais.se 

HANNAH GRÖNHAGE 
0723-22 71 44 
hannah.gronhage@mullsjoais.se

 
JACOB AXELL
0708-51 22 74 
jacob.axell@mullsjoais.se

JESPER AXELL 
0706-69 82 03 
jesper.axell@mullsjoais.se

ANDREAS ALMQUIST
0705-46 70 23 
andreas.almquist@mullsjoais.se


