
Sponsorpaket
Långås IF/MorupS IF

2020/2021
   

PLATINASPONSOR 20 000: - FÖR 2 ÅR 

• Plats på Matchkläder (Tröja). 
• Sponsors företagslogo i matchprogrambladets första sida. 
• Monterad skylt på respek@ve IP (2 st.). Skylten bekostas av sponsorn (60x240 cm.) 
• Matchsponsor för 2 matcher. 
• FriI aI göra reklam för siI företag i samband med Långås IF/Morups IF hemmamatcher 
• 20 st. frikort @ll Långås IF/Morups IF hemmamatcher. 
• Inbjudan för 4 personer @ll eventuell årsfest. 
• Tillgång @ll Långås och Morups idroIsplats, ak@vitet på planerna samt dusch och bastu (1ggr/år). 
• Egen länk på Långås IF/Morups IF hemsida @ll sponsorn. 

GULDSPONSOR 15 000: - FÖR 2 ÅR 

• Plats på Matchkläder (Byxor). 
• Sponsors företagslogo i matchprogrambladets första sida. 
• Monterad skylt på respek@ve IP (2 st.). Skylten bekostas av sponsorn (60x240 cm.) 
• FriI aI göra reklam för siI företag i samband med Långås/Morups hemmamatcher. 
• 10 st. frikort @ll Långås IF/Morups IF hemmamatcher. 
• Inbjudan för 2 personer @ll eventuell årsfest. 
• Tillgång @ll Långås och Morups idroIsplats, ak@vitet på planerna samt dusch och bastu (1ggr/år). 
• Egen länk på Långås IF/Morups IF hemsida @ll sponsorn. 

SILVER  5 000:-/ÅR 

• Monterad skylt på respek@ve IP (2 st.). Skylten bekostas av sponsorn (60x240 cm.) 
• Sponsorns företagslogo i matchprogrambladets miIuppslag. 
• 5 st. Frikort @ll Långås IF/Morups IF hemmamatcher. 
• Inbjudan för 2 personer @ll eventuell årsfest. 
• Tillgång @ll Långås och Morups idroIsplats, ak@vitet på planerna samt dusch och bastu (1ggr/år). 

BRONS  3 000:-/ÅR 

• Sponsorns företagslogo i matchprogrambladets miIuppslag. 
• 5 st. Frikort @ll Långås/Morups hemmamatcher. 

PROGRAMBLAD 1 000:-/ÅR 

• Sponsorns företagslogo i matchprogrambladet. 

MATCHBOLL  1 000:-/ÅR 

• Sponsorns namn i programbladets miIuppslag. 



Sponsorpaket
Långås IF/MorupS IF

2020/2021
   

Långås IF och Morups IF spelar sina matcher växelvis på Ryevi och Morups IP.  

Företagets logga (format .eps), skickas @ll alminahogberg@gmail.com 

Vi väljer aI sponsra Långås IF/Morups IF med följande sponsorspaket: 

Sponsorpaket 

Företag 

Kontaktperson 

Telefon 

E-Mail 

Övriga önskemål 

Datum och underskriZ 

mailto:alminahogberg@gmail.com

