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92 mm

Ronneby Handbollsklubb bildades
1976 och har sedan starten varit
en välskött och ansedd förening
som på ett samhällsvänligt och
positivt sätt bedrivit handbollsverksamhet för Ronneby Kommuns
barn, ungdomar och vuxna.

120 mm

Den 25 augusti 2012 klubbade ett enhälligt årsmöte igenom en framtidssatsning
som fullt ut riktar sig till att ge barn och ungdomar Sveriges bästa förutsättningar
för att bli riktigt bra handbollsspelare.
Visionen är att Ronneby Handboll år 2025 skall vara den förening i Sverige som
fostrar flest elitspelare, killar som tjejer och vi skall nå dit genom att träna på rätt
sätt från början, genom att möta de bästa i alla åldrar, genom att regelbundet utbilda
våra spelare och ledare. Vi skall kämpa med blod, svett och tårar, men viktigast av
allt, vi skall bygga en oslagbar klubbkänsla genom att alla jobbar tillsammans, mot
samma mål och med massor av glädje och energi.
För att lyckas behöver vi samarbetspartners som tror på vår satsning och på olika
sätt vill vara en aktiv del av den.
Välkommen ombord på vår spännande resa!

Vi tror stenhårt på vår satsning och behöver samarbetspartners som investerar
i oss. En investering är inte en gåva utan ett frö som i rätt händer och rätt
jordmån skall växa och generera återbäring.
Vi tar våra investerare på allvar och är noga med att alla pengar har ett ändamål,
att de går direkt in i verksamheten och att det går att följa effekten av dem.
Vi har tre olika nivåer för våra samarbetspartners;
Huvudpartner – för den som investerar minst 15.000 kr per år i längre avtal
Partner
– för den som investerar minst 10.000 kr per år
Sponsor
– för den som gör punktinvesteringar upp till 10.000 kr per år

Matchtröja hemmaplan:
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Exponering:
1. Mage
2. Höger axel
3. Vänster axel
4. Rygg

Ca storlek:
20 x 20 cm
10 x 15 cm
10 x 15 cm
10 x 20 cm

Pris
25 000 kr per år i 3 år
15 000 kr per år i 3 år
15 000 kr per år i 3 år
20 000 kr per år i 3 år

Samtliga lag i föreningen spelar i
denna matchtröja och exponeringen
gäller samtliga tröjor.
Samtliga exponeringsytor på den här
tröjan har en avtalstid på 3 år.

Matchtröja beach (samt reservtröja inomhus):
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Exponering:
1. Mage
2. Höger axel
3. Vänster axel
4. Rygg

Ca storlek:
20 x 20 cm
10 x 15 cm
10 x 15 cm
10 x 20 cm

Pris
20 000 kr per år i 3 år *
10 000 kr per år i 3 år
10 000 kr per år i 3 år
15 000 kr per år i 3 år **

* (i detta pris ingår även Vänster axel på Joggingoverallen)
** (i detta pris ingår även Höger axel på Joggingoverallen)

Samtliga lag i föreningen
spelar i denna matchtröja
och exponeringen gäller
samtliga tröjor.
Samtliga exponeringsytor
på den här tröjan har en
avtalstid på 3 år.
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Shorts match
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Exponering:
5. Höger ben
6. Höger ben bak
7. Vänster ben bak

Ca storlek:
15 x 10 cm
10 x 10 cm
10 x 10 cm

Pris
10 000 kr per år i 3 år
10 000 kr per år i 3 år
10 000 kr per år i 3 år
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Samtliga lag i föreningen spelar i dessa matchshorts såväl
till den svarta hemmatröjan som i den vita reservtröjan
med ev undantag några tillfällen i beachmatcher. Exponeringen gäller samtliga shorts.

5

Joggingoverall
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Pris
20 000 kr per år i 3 år
Ingår i exponeringen för vår
Huvudpartner på Magen på
Matchtröja Beach
Ingår i exponeringen för vår
Huvudpartner på Ryggen
på Matchtröja Beach
15 000 kr per år i 3 år

Samtliga exponeringsytor på den här
tröjan har en avtalstid
på 3 år.
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Exponering:
Ca storlek (hxb):
1. Mage
20 x 20 cm
2. Vänster axel
10 x 15 cm
			
			
3. Höger axel
10 x 15 cm
			
			
4. Rygg
20 x 20
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Detta är den joggingoverall som finns
i föreningen och
exponeringen gäller
samtliga joggingoveraller under avtalsperioden.

Webb

1

1. Rullande länkad logobanner uppe till
höger: 2 000 kr per år + ev reklamskatt.
Ingår för Huvudpartners och Partners.
2. Logga i sidfoten endast exponering av
Huvudpartners, skuggad logga som lyser
upp vid beröring och länkad till huvudpartners hemsida.

Skyltar
Megaskylt
240 x 120cm på kortsida.
Pris: 7 500 kr/år + reklamskatt och engångskostnad framtagning 1 990 kr (inkl moms).
Mellanskylt
120 x 60cm på långsidan.
Pris: 3 000 kr/år + reklamskatt och engångskostnad framtagning 1 125 kr (inkl moms).
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1976-klubben
1976-klubben kommer att sitta på kortsidan
under resultattavlan.
Storlek varje skylt: 90 x 40 cm.
Pris: 1 976 kr/år + reklamskatt och engångskostnad framtagning 750 kr (inkl moms).

1976-klubben
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Affisch
Matchaffischer med helgens samlade
matcher på samma affisch. Byts varje vecka
och samtliga huvudpartners logotyper i
sidfoten.

SM i Handboll
för A-pojkar

29-30/9, Ronneby Sporthall

Kom och se våra kommande landslagsstjärnor i Handboll!

Matchannonser i Commersen kommer att
se nästan lika ut och publiceras varje onsdag
med samtliga huvudpartners samt partners
i sidfoten.
OBS! går ej att köpa separat – endast exponering för Huvudpartners och partners!

Den 29-30/9 spelas steg 1 i SM för A-pojkar i Ronneby
Sporthall. Våra egna talanger i Ronneby möter Åhus,
Fjärås och Ystad i kampen om vidare avancemang!
Handboll när den är som bäst!
29/9 kl 14:00 Ronneby-Ystad, 15:30 Åhus-Fjärås
30/9 kl 09:00 Ronneby-Åhus, 10:30 Fjärås-Ystad,
14:00 Ystad-Åhus, 15:30 Ronneby-Fjärås
Ronneby Handbollsklubb
bjuder på entrén!
sponsorer:

Transport

Restaurang

EJ klart 2012

Exponering:
Ca storlek:
Pris
6 platser
40 x 20 cm
15 000 kr per år i 3 år *
+ reklamskatt och engångskostnad för framtagning av dekaler.
* inkl Huvudpartnerpaketet förutom Megaskylten som ersätts av en Mellanskylt
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Exponering på 2 sidor på
2 minibussar.
Samtliga exponeringsytor
på den här bilen har en
avtalstid på 3 år.

1
2
3
4

Allt detta ingår i Huvudpartnerpaketet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vald huvudexponering
Megaskylt i sporthallen
Länkad banner på hemsidan
Länkad logga i sidfot på hemsida
Länkad logga i sidfot i 12 st nyhetsbrev
Logga i sidfot i samtliga matchannonser i Commersen
Logga i sidfot på samtliga matchaffischer
Sponsorfest slutet av mars
1 sponsorpiké

Allt detta ingår i Partnerpaketet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vald huvudexponering
Mellanskylt i sporthallen
Länkad banner på hemsidan
Logga i sidfot i samtliga matchannonser i Commersen
Sponsorfest slutet av mars
1 sponsorpiké

Prislista för Punktinvesteringar per år:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Megaskylt 240 x 120cm i Sporthallen
Mellanskylt 120 x 60cm i Sporthallen
1976 skylt 90 x 40cm i Sporthallen
Lagsponsor
Gymsponsor
Länkad banner på hemsidan

7.500 kr
3.000 kr
1.976 kr
3.500 kr
2.500 kr
2.000 kr

Vi kan även erbjuda Programinvesteringar per år:
1.
2.
3.
4.
5.

Handbollsskolan
Alligator Cup
Talangprogrammet
After School		
Handbollens Dag

- sommarfritids för årskurs 2-6
- höstlovscup för årskurs 2-4
- våra elituttagna ungdomar
- mat, läxhjälp & handboll
- prova på för alla åldrar
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Ronneby Handboll
PR sektionen,
Mikael Espenkrona
mikael.espenkrona@btv.se
0706-53 66 33
www.ronnebyhandboll.se

