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En Ordförandes
tankar
Pengar är inte allt, men mycket.
Detta gäller även för vår
ishockeyverksamhet. För att
kunna hålla en ambitiös nivå
på material, tränare och lokaler
behövs det ganska mycket
pengar under en säsong.
Vi ber Er därför att titta igenom
denna prislista där Ni med en
liten slant kan hjälpa till att
göra en stor skillnad.
Genom att bidra till ÅIK,
hjälper Ni även våra ungdomar
att utöva en vettig och
utvecklande sysselsättning.
Vem vet, nästa riktigt stora
stjärna kanske kommer
från ÅIK.

Kontaktperson

Carina Modig
Mobil 070 - 453 48 11
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GRIZZLYS
Sargreklam

Skylt

Reklam på lång- och kortsida
!
5.000 kr/st

Skylt på omklädningsrum
2.000 kr/säsong

Isreklam

Hemsidan

Isreklam mittcirkeln
!
15.000 kr/st
Övriga fyra tekningscirklar
!
10.000 kr/st
Mittzons reklam
(Fyra platser á max 4 kvm)
!
7.500 kr/st
Bakom förlängda mållinjen
(5 x 0,8 m)
!
5.000 kr/st

Endast hemsidan
500 kr/säsong
Vid annan sponsring ingår
plats på hemsidan.

Väggskyltar
Långsida
!
5.000 kr/st
Kortsida
!
3.000 kr/st
Vid treårsavtal på minst
5.000:-/år står Åstorp Grizzlys
Ishockeyklubb för tillverkningskostnaden av väggskylt
och sargreklam.

Matchsponsor
A-lagsmatch
!

1.500 kr/st

Matchprogram
Helsidesannonser A5
!
2.000 kr/st
Halvsidesannonser
!
1.500 kr/st
Kvartsidesannonser
!
1.000 kr/st

Flagga
Flagga utanför ishallen
3.000 kr/säsong

Sponsormatch
Spela en hockeymatch med
företaget, kunder eller kompisar. Ni får låna utrustning
från vårt A-lag, allt utom
skridskor.
Vi ordnar domare och
målvakter om så önskas.
Vi kan även erbjuda förtäring
i vår cafeteria efter matchen.

!

6.000 kr per match

!

Pris för förtäring enl.
överenskommelse.

!

Allmänna
leveransbestämmelser
På all reklam tillkommer 8%
reklamskatt och på nya
skyltar, sarg och isreklam
tillkommer
tillverkningskostnad.
Tillverkningskostnaden är en
engångskostnad.
Sarg:! !
!
1.800 kr
Väggskylt:!
1.800 kr
Isreklam: !
Begär offert.
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