Borgeby FK
Sponsor 2020

Borgeby FK – Spelglädje gör skillnad

Borgeby Fotbollsklubb som bildades 1983, är en ideell idrottsförening som idag har
ca 250 aktiva medlemmar i åldersgrupperna 6 till 50 år. Detta gör oss till en av Skånes
största klubbar för enbart tjejer. Vi vill sätta fokus på tjejer och deras idrottande.
Vår slogan ”Spelglädje gör skillnad” beskriver själen i vår förening. Vi tänker att spelglädjen som finns i klubben bidrar till att vi både har en stor bredd och stark spets av
spelglada fotbollstjejer.
Våra duktiga seniorer i Elitettan fick en kämpig
säsong där man tar med sig mycket lärdom inför
framtiden. Att det viktigaste om det ska gå bra
är att ha kul och känna glädje.
Inställda tåg p.g.a. banarbete, flygstrejk och en
väldigt geografiskt spridd serie gjorde att året
blev utmanande också ekonomiskt och
logistiskt. Men trots allt jobbigt är det hatten av
för alla inblandade 2019. Tack för visat mod,
uppoffringar och många gånger fint spel från
alltid glada och positiva tjejer! Vi ser fram emot
nya tag 2020 med spel i Div 1, ses på IP!
Vi har drygt 50 duktiga och engagerade ledare,
vilka vi satsar mycket på när det gäller
utbildning. Så att vi kan ge våra tjejer bästa
möjliga utveckling i fotboll.

Varje år arrangerar vi uppskattade event,
såsom Borgeby Cup och Sommarfotboll.
Vår ungdomsverksamhet är stor och viktig. Den
växer hela tiden och vi arbetar mot att ha minst
ett lag i varje åldersgrupp. Därtill har vi alltid ett
par lag i Knattespelen för de allra yngsta. Vi
special satsar på tjejer och deras idrottande.
Exempel på detta är att vi har sjukgymnaster
som är involverade i träningsupplägg, knäkontroll etc. redan från 9 års ålder.
Inför 2020 jobbar vi med att göra Borgeby FK
än mer attraktivt och vi ser särskilt fram emot:
• att vi har ett representationslag i Div 1 där det
är viktigt att få spelglädjen tillbaka.
• att vi har en växande ungdomsverksamhet
som fortsätter kombinera gemenskap, glädje
och fotbollskvalitet på bästa sätt.
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Sponsorpaket 2020
Vi ser fram emot att ha dig som en stolt samarbetspartner till Borgeby FK.

Huvudsponsor 75 000

Guldsponsor 25 000

• Reklam enligt överenskommelse
• Web – Huvudsponsor nivå med logga och klickbar
länk för presentation av företag
• Namn på sponsortavla
• Annons i matchprogram Div 1
• Matchvärd vid en Div 1 match
• 10 årskort till Div 1

• Reklam för 20 000:• Web – Guldnivå med logga och klickbar länk
för presentation av företag
• Namn på sponsortavla
• Matchvärd vid en Div 1 match
• 6 årskort till Div 1

Silversponsor 15 000
• Reklam för 5 000:• Web – Bronsnivå med namn på företag
• Namn på sponsortavla
• 2 årskort till Div 1

1983-klubben:

• Reklam för 10 000:• Web – Silvernivå med namn och klickbar länk
för presentation av företag
• Namn på sponsortavla
• 4 årskort till Div 1

• Web – Företagsnamn/namn och ort klickbar länk
• 2 årskort till Div 1

Alla sponsorsamarbetsavtal kan skräddarsys efter specifika önskemål.
Vissa avtal skrivs på flera år. Sponsorskyltar byts ut vartannat år.
Eventuella kostnader som tillkommer är: Tryckkostnader (skylt, tröjor etc.), originalarbete, reklamskatt (7,65 %).
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Vi vill gärna ha dig som sponsor. Tack för ditt stöd!
Varje krona vi får från dig som sponsor betyder mycket för vår förening. Det bidrar till ett mer jämställt
samhälle där både tjejer och killar får möjlighet att förverkliga sina drömmar. Den betyder att vi kan
fortsätta att utvecklas som en av Skånes största damfotbollsföreningar. Vi kan låta barn och ungdomar
spela, umgås och fostras inom fotbollen.
Den betyder också att vi kan fortsätta vår, ibland mödosamma, väg mot toppen. Att vi kan fostra
spelare som kan gå vidare och bli ett namn i Sverige och internationellt. Ditt bidrag gör också att alla
- Ipsum
som jobbar för och med föreningen känner ett stöd och sporras att jobba ännu hårdare för våra tjejer.

Välkommen som sponsor till Borgeby FK
Kontakta gärna någon av oss för ett bra samarbete
Magnus Persson 072 -548 69 80

Borgeby FK

www.borgebyfk.se
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