Vill du bidra och samtidigt stärka ditt varumärke?
Viggbyholms konståkning växer kraftigt och vi vill ha med dig på tåget!
-

Viggbyholms Konståkningsklubb omfattar 126 aktiva åkare från bredd till elit
samt ca 10 tränare och drygt 200 engagerade föräldrar.

-

Viggbyholms IK´s hemsida har totalt ca 12 000 unika besökare och nästan
100 000 sidvisningar per månad.

-

Våra egna tävlingar lockar drygt 100 åkare och i genomsnitt 300 besökare.

-

Vid vår och höst show deltar samtliga åkare inför fulla läktare där även släkt
och vänner brukar närvara.

-

Vi har ett 20 tal tävlingar i Stockholmsområdet med ungefär lika många
besökare som vid egna tävlingar.

-

I Hägernäshallen bedrivs träningar sju dagar i veckan fördelat på 45 tillfällen.
Säsongen sträcker sig från augusti to.m maj.

Du får också exponering via Viggbyholms hockey:
-

Viggbyholms Hockey omfattar 350 aktiva spelare, 113 ledare och
drygt 550 föräldrar
A- lagsmatcherna lockar i snitt 200 - 250 besökare vid hemmamatcher.
Det spelas 6 - 10 matcher i Hägernäshallen varje vecka

-

Varje match engagerar ca 30 föräldrar

-

Utöver A- lagsmatcherna exponeras hallens reklam för ca 100 - 150 nya
”motståndarföräldrar” varje vecka samt vid träningar varje kväll sju dagar i
veckan. Säsongen sträcker sig från augusti to.m maj.

Utöver konståkningen och hockeyn har Allmänhetens åkning öppet
sju dagar i veckan under sex månader med hela Täby som besökare

!

Våra erbjudanden:
Vi har tagit fram lite olika erbjudande för att ge Er en möjlighet att både stötta
åkarna att nå sina drömmar snabbare och samtidigt stärka ditt varumärke genom att
exponeras kring en växande och populär
träningsintensiv sport!

Sponsorskyltar:
Sargreklam mitten

10 000 kr

Sargreklam sida

6 500 kr

Väggreklam mitten

10 000 kr

Väggreklam sida

6 500 kr

Väggreklam Stolpe

4 500 kr

- Alla alternativ ovan har även plats på hemsidan samt på utskick från klubben
- Avtal löper på ett år (Kalenderår) med uppsägning om 6 månader
- För företag tillkommer reklamskatt om 8%
- Material och arbetskostnad tillkommer

Plaketter:
Mässingsplakett med personligt eller företagsnamn som sitter
vid Konståknings och skridskoskolans hörna. Detta är även
ingång för allmänhetens åkning.
Sitter tillsvidare. Stor insats till låg kostnad. Perfekt för familjer
och egenföretagare.
-2500 kr

Tack för din hjälp!
För mer information kring vår olika sponsorerbjudanden vänligen kontakta:
Felix Jondal, felix@nyckelviken.com, 070-589 18 13
Mats Jeborn, mjeborn@gmail.com, 070-381 701

!

