
Sponsra 

Söderhamns Gymnastikförening!



Stora paketet plus - 12 000 kr/år  
Skylt inne i hallen (2400*1200 mm), tryck på föreningsoverallens 
rygg, logga på hemsidan och i program samt speakerreklam. 
(begränsat antal sponsorpaket, max 3 st) 

Stora paketet - 11 000 kr/år 
Skylt inne i hallen (2400*1200 mm), tryck på föreningsoverallens 
bröst/mage, logga på hemsidan och i program samt speakerreklam. 
(begränsat antal sponsorpaket, max 4 st)

Mellanpaketet - 7500 kr/år 
Liten skylt i hallen (1200*600 mm), tryck på föreningsoverallens 
arm, logga på hemsidan och speakerreklam.
(begränsat antal sponsorpaket, max 4 st) 

Lilla paketet - 6000 kr/år 
Liten skylt i hallen (1200*600 mm), tryck på föreningsoverallens 
ben och logga på hemsidan 
(begränsat antal sponsorpaket, max 8 st)

Paketpriser

Sponsortrycken kommer tryckas på de overaller som blir 
upptryckta det året. Sponsortrycken kommer att finnas med på 
overallen så länge den är i brukligt skick. Skylten bekostas och 
tas fram av annonsören själv, vid behov hjälper vi till med 
beställningen. Söderhamns gymnastikförening och företaget 
väljer tillsammans ut en ledig plats att ha skylten på.
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Styckpriser

Skylt i hallen

Föreningsoverallen

Jackan
På ryggen - 5500kr/år (3 platser)
På bröstet/mage - 5000 kr/år (4 platser)
På armen - 4000 kr/år (4 platser)
Byxa
På benet - 3000 kr/år (8 platser)

Stor skylt
2400*1200 mm, 6500 kr/år
Liten skylt
1200*600 mm, 4500 kr/år

Skylten bekostas och tas fram av annonsören själv, vid behov 
hjälper vi till med beställningen. Söderhamns gymnastikförening 
och företaget väljer tillsammans ut en ledig plats att ha skylten på.

Sponsortrycken kommer tryckas på de overaller som blir upp-
tryckta det året. Sponsortrycken kommer att finnas med på 
overallen så länge den är i brukligt skick. Sponsorpaket har förtur 
på overallstryck.

Springkloss
En springkloss är ca 150*100*30 cm. 5000 kr. 
Här får du din logga på två sidor på en blå springkloss. De används 
vid varje träning och kommer även att synas tydligt vid uppvisning 
och tävling på hemmaplan. 

Hemsida och sociala medier
1500 kr/år. Logga på hemsidan med länk, samt logga i våra program och 
andra trycksaker (2-3 st per år) samt sporadisk reklam på Facebook och 
Instagram.

Speakerreklam
Vid uppvisningar och tävlingar (2-3 st per år) - 300 kr per arrangemang

Privatperson
Namn på hemsidan - 500 kr/år



I Söderhamns Gymnastikförening är utbudet stort! Vi erbjuder 
barngymnastik från 2 års ålder, parkour, truppgymnastik ända 
upp till vuxenklass samt gruppträningspass riktade till vuxna 
och ungdomar. 

Söderhamns gymnastikförening jobbar med en bred ungdoms- 
verksamhet där ca 400 barn och ungdomar erbjuds rörelseglädje 
i en miljö som präglas av glädje, kamratanda och bra träning.  
Vi har även ca 200 deltagare i våran gruppträning via Gymmix. 
Våra ca 60 engagerade ledare jobbar med att ge våra medlemmar 

möjlighet till ca 1000 träningstillfällen under ett år.

Vi växer varje år och antalet medlemmar ökar hela tiden!
Med sponsorer kan vi hålla medlemsavgiften lägre, utveckla våran 
växande verksamhet och använda säkra redskap och lokaler till 
våra utövare. Med din hjälp kan vi bli ännu bättre!

Kontakt:
sponsor@soderhamnsgympan.se

Om SGF


