Guldpaket – Pris: 20 000 kr/år

Vill ni....

Ett stort paket för er som vill ge något
extra.











Plats för sponsorskylt med placering i
Stora Mossens A-hall.
Annons på SKKs hemsida, förstasidan.
Logotyp på SKKs hemsida.
Mindre sponsorskylt på samlingstavla
vid entré i Stora Mossens A-hall.
Utrymme i programblad för shower och
tävlingar, storlek Large.
Tio entrébiljetter till jul- och vårshow.
Ett företagsevent med 1 timme
skridskoträning tillsammans med någon
av våra duktiga tränare.

Silverpaket – Pris: 10 000 kr/år
Ett prisvärt paket för att synas på en
populär plats.





Plats för sponsorskylt med placering i
Stora Mossens A-hall.
Logotyp på SKKs hemsida.
Mindre sponsorskylt på samlingstavla
vid entré i Stora Mossens A-hall.
Utrymme i programblad för shower och
tävlingar, storlek Medium.

Bronspaket – Pris: 2 500 kr/år




vara med och sponsra en utmanande
idrott som drivs ideellt?
synas tillsammans med en av Sveriges
bästa konståkningsklubbar?
skapa affärer och stärka ert
varumärke?

I SKK vill vi ge våra åkare ett meningsfullt
fritidsintresse oavsett om det handlar om att
ta sina första stapplande skär på isen i
skridskoskolan eller om att träna och tävla
på hög nivå. En viktig ledstjärna i klubben är
att vi ska trivas och ha kul i SKK. SKK har
tagit fram tre färdiga paket för er som vill
sponsra vår verksamhet.

Vill ni även vara en av Stockholms
konståkningsklubbs huvudsponsorer och
bidra med mer än ovanstående paket? Eller
vill ni kanske sponsra en enskild aktivitet i
SKK? Varför inte vara med och sponsra ett
läger, vårt värdegrundsarbete, SKK-Pokalen
(klubbens årliga tävling) eller kanske en
gemensam klubbdag med roliga aktiviteter?
Tillsammans med er tar vi gärna fram ett
skräddarsytt paket.

För mer information, kontakta SKKs
sponsorgrupp, skk@skk.nu

Ett enkelt sätt att stödja klubben.




Logotyp på SKKs hemsida.
Mindre sponsorskylt på samlingstavla
vid entré i Stora Mossens A-hall.
Utrymme i programblad för shower och
tävlingar, storlek Small.

Följ oss på:
facebook @StockholmKK
web
www.skk.nu

