BAKGRUND
FBI Tullinge bildades 1981 och är därmed en av Sveriges äldsta innebandyföreningar.
Den breda barn- och ungdomsverksamheten ska alltid vara föreningens adelsmärke. Den är
viktig på många sätt, inte bara för att fylla på våra seniorlag med spelare, utan också för att få
barn och ungdomar att engagera sig, glädjas och utvecklas inom idrotten.
Bakom alla dessa barn och ungdomar finns ett stort antal ledare som med sitt engagemang
leder, uppmuntrar, utbildar och utvecklar våra spelare.
Föreningen har även en ambitiös, seriös och väletablerad elitverksamhet på junior- och
seniornivå.
De gemensamma nämnarna för all verksamhet i FBI Tullinge ska alltid vara glädje, gemenskap,
positivitet, lärande, engagemang samt ett väl omtalat gott rykte.

VERKSAMHETSIDÉ
Vad FBI Tullinge vill göra, på vilket sätt det ska genomföras samt vad föreningen vill uppnå
definieras i vår verksamhetsidé:
”FBI Tullinge ska genom hög kompetens, glädje, gemenskap och engagemang vara en förening
där alla är välkomna och som människor vill vara en del av”.
FBI Tullinge har under de senaste åren haft en stark tillväxttakt och är idag 760 medlemmar,
fördelningen är ca 294 flickor och 466 pojkar. Verksamheten sträcker sig från föreningens
knattar på fem år upp till veteranlagen för både damer och herrar. Föreningen har också
verksamheten FBI Tullinge Stars, vilket är innebandyspelande för barn och ungdomar med
någon typ av funktionsnedsättning.
Föreningens representationslag tillhör Stockholms Innebandyförbunds högre serier och spelar
därmed matcher med mycket publik, som följs av många och som har ett massmedialt
intresse.
FBI Tullinge arrangerar årligen fyra stora cuper för barn och ungdomar samt fyra
Knatteligor som är cuper för spelarna i de yngsta lagen. Utöver detta så arrangerar
föreningen en sommar- och höstlovscamp för barn och ungdomar både inom och utanför FBI
Tullinge.
Föreningen är också en stor mötesplats för både spelare, ledare, föräldrar, samarbetspartners
och sponsorer i alla åldrar med olika bakgrund och erfarenheter.
Föreningen utsågs 2012 till årets förening av Stockholms Innebandyförbund.

ENSKILDA SPONSORERBJUDANDEN
INSTEGSAVTALET, LOGO PÅ HEMSIDA
Er logo på föreningens hemsida med kortare info samt länk till er hemsida är ett
1-årsavtal för 1.500kr inkl. reklamskatt.
MATCHPROGRAM
Er logo i samtliga matchprogram är ett
1-årsavtal för 1.500kr inkl. reklamskatt och tillverkningskostnader.
MEDLEMSUTSKICK
Utskick av fyra mailerbjudanden per år till föreningens medlemmar är ett
1-årsavtal för 1.500kr inkl. reklamskatt.
SPELARBANDEROLL
En banderoll under valfri Dam- eller Herrlagsspelare (400x700mm) är ett
1-årsavtal för 1.500kr inkl. reklamskatt och tillverkningskostnader.
SARGREKLAM
En reklamskylt på sargen i Tullingehallen (500x1800mm) är ett
1-årsavtal för 5.000kr inkl. reklamskatt och tillverkningskostnader.
BANDEROLL
En banderoll på väggen i Tullingehallen (1000x3000mm), är ett
1-årsavtal för 7.000kr inkl. reklamskatt och tillverkningskostnader.
MATCHSTÄLL
Tryck på representationslagens matchställ (se bilaga 1) är ett
4-årsavtal för pris per säsong inkl. reklamskatt och tillverkningskostnader:
Stort tryck (L): 10.000kr
Mellan tryck (M): 7.500kr
Litet tryck (S): 5.000kr
TRYCK PÅ OVERALL
Tryck på representationslagens overaller är ett
4-årsavtal för 5.000kr per säsong inkl. reklamskatt och tillverkningskostnader.
Nämn ett belopp som ni kan tänka er att sponsra oss med, så syr vi ihop ett lämpligt paket.
Ta t ex Instegsavtalet och komplettera med t ex Matchprogram för 2500kr, lägg även till
Medlemsutskick och stor Banderoll för totalt 10000kr.

PAKETLÖSNINGAR
HUVUDSPONSOR
1. Er logo på föreningens hemsida med kortare info samt länk till er hemsida.
2. Annons i samtliga matchprogram.
3. En banderoll på väggen i Tullingehallen (1000x3000mm).
4. En reklamskylt på sargen i Tullingehallen (500x1800mm).
5. Reklamplats på representationslagens matchkläder (L).
6. Fyra mailerbjudanden per år till föreningens medlemmar.
7. Två st VIP-platser på Herr och Dammatcherna.
Huvudsponsorpaketet är ett 4-årsavtal för 25.000kr per säsong inkl. reklamskatt och
tillverkningskostnader.
SPELARBILDSPONSOR
1. Er logo på föreningens hemsida med kortare info samt länk till er hemsida.
2. Annons i samtliga matchprogram.
3. En banderoll under spelarbild på väggen i Tullingehallen (400x700mm).
Spelarbildpaketet är ett 1-årsavtal för 4.000kr inkl. reklamskatt och
tillverkningskostnader.

LAGSPONSRING
Lagen kan sponsras i form av utrustning och ekonomiskt. Lagen får ha egna sponsorer med
tryck på träningskläder, träningsoveraller och uppvärmningströjor, dock ej på matchkläder.
Sponsorns logga läggs då upp på det lags sida som man valt att sponsra.
Vid ekonomisk sponsring tillfaller 80% laget och 20% föreningen.
Reklamskatt 8% samt eventuella andra kostnader dras av från sponsorbeloppet när laget gör
reklam för sponsorgivaren som motprestation.
Om det ges ett belopp utan krav på motprestation blir det ingen reklamskatt.
Föreningens olika sponsorpaket innefattas inte av lagsponsring, utan vill man t ex synas i
hallen med banderoll mm tillfaller sponsringen föreningen.
All ekonomisk sponsring administreras av föreningskonsulenten och
vid lagsponsring ska godkännande inhämtas från marknadsansvarig.

Låter detta intressant.?
Mejla Kristian Martin, marknadsansvarig på;
marknad@fbitullinge.nu

BILAGA 1
INFORMATION GÄLLANDE TRYCK PÅ MATCHSTÄLL
Alternativ till placering av stort (L) tryck på matchställ:

Framsida/Baksida

Alternativ till placering av medium (M) tryck på matchställ, alt. på byxben:

Framsida/Baksida

Alternativ till placering av litet (S) tryck på matchställ, alt. på byxben:

Framsida/Baksida
Placering bestäms i samråd med marknadsansvarig.

SPONSORAVTAL
Följande sponsoravtal har träffats mellan FBI Tullinge och

Företag: ________________________________________________
Organisationsnummer: ____________________________________
Faktureringsadress: _________________________________________________
Postnummer och postadress: _________________________________________
Kontaktperson: _____________________________________________________
Telefonnummer: ___________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________
Valt sponsorerbjudande: _____________________________________________

__________________________________________________________________

Datum: __________________________

För FBI Tullinge

För Köpare

____________________

____________________

____________________
Namnförtydligande

____________________
Namnförtydligande

FBI Tullinge – Katrinebergsvägen 71 – 146 49 Tullinge – kansli@fbitullinge.nu
marknad@fbitullinge.nu

