
Sponsorprogram 2022

TYP: SPONSRING:

GULD-sponsor 30.000 kr

SILVER-sponsor 25.000 kr

BRONS-sponsor 15.000 kr

Arenasponsor STOR 15.000 kr

Arenasponsor LITEN 10.000 kr

Fordonssponsor 10.000 kr

Webbsponsor 3.000 kr

Lag-/gruppsponsor 4.000 kr - 7.000 kr



Det här är Sollerö IF:

Sollerö Idrottsförening bildades 1922 och i år fyller vi 100 år vilket vi kommer fira extra under
året.

Föreningen har senaste åren haft fokus på att renovera och uppdatera befintliga lokaler och
arenor för att matcha en modern idrottsförenings krav och behov i enlighet med
Riksidrottsförbundets värderingar inför Strategi 2025.

Sollerö IF är en flersektionsförening där vi i dagsläget bedriver ledarledd verksamhet inom
fotboll, rodd och längdskidåkning. Utöver det är Sollerö IF även med i Cykel- och
Orienteringsförbundet. Vi är öppna för att starta upp fler verksamheter om intresse finns.

Utöver verksamhet inom ovan nämnda idrotter är Sollerö IF även stolt arrangör av ”Siljan Runt
– En motionsrunda på cykel” med 5.000 deltagande cyklister (de år vi inte är drabbade av en
pandemi).

Vår förenings värdegrund kan brytas ner till följande:

GLÄDJE – I allt vi gör ska vi finna glädjen. Finns glädjen bidrar det till fortsatt
deltagande.

GEMENSKAP – Tillsammans ska vi skapa en social träffpunkt där alla är delaktiga och
bidrar med sin kreativitet till våra aktiviteter och vår miljö.

TRYGGHET – Genom öppenhet och jämlikhet skapar vi en sammanhållning som man
vill vara en del av.

UTVECKLING – Föreningen strävar efter utveckling inom alla områden. I
idrottsutövande ska varje individ på sin nivå nå personlig utveckling. Föreningen ska ha
en hållbar och modern utveckling både vad gäller ekonomi och organisation.

Nu har ni möjlighet att vara en del av denna 100-årings resa inför kommande år och våra planer
att nå nya höjder gällande antal utövare, idrottsliga prestationer samt underhållande och
utvecklande evenemang i en fantastisk miljö.

Välkommen att ta del av våra sponsorerbjudanden nedan.



Guldsponsor:

● EXPONERINGSYTA:
o sponsor står för reklamskylt (60X120 cm) som föreningen monterar

på den plats sponsorn önskat (Lerön, Idrottsparken,
Konstgräslogen, Fotbollsplan)

o logga på minibussar som föreningen leasar under säsong (detta blir
av så fort antalet sponsorer täcker totala leasing-kostnaden)

o sponsors logga med länk till sponsorns hemsida läggs in på
solleroif.se samt på föreningens Svenska Lag-sida

● ÖVRIGT:
o sponsor erbjuds att nyttja Idrottsparken Sollerön vid 5 tillfällen under året för konferens

inklusive möjlighet till ledarledd fysisk aktivitet för företaget.
o specialmålad dalahäst som bevis för sponsringen

● PERIOD: 1 år
● PRIS: 30.000 kr

Silversponsor:

● EXPONERINGSYTA:
o sponsor står för reklamskylt (40X60 cm) som föreningen monterar

på den plats sponsorn önskat (Lerön, Idrottsparken,
Konstgräslogen, Fotbollsplan)

o logga på minibussar som föreningen leasar under säsong (detta blir
av så fort antalet sponsorer täcker totala leasing-kostnaden)

o sponsors logga med länk till sponsorns hemsida läggs in på
solleroif.se samt på föreningens Svenska Lag-sida

● ÖVRIGT:
o sponsor erbjuds att nyttja Idrottsparken Sollerön vid 3 tillfällen

under året för konferens inklusive möjlighet till ledarledd fysisk aktivitet för företaget.
o specialmålad dalahäst som bevis för sponsringen

● PERIOD: 1 år
● PRIS: 25.000 kr

Bronssponsor:

● EXPONERINGSYTA:
o logga på minibussar som föreningen leasar under säsong (detta blir

av så fort antalet sponsorer täcker totala leasing-kostnaden)
o sponsors logga med länk till sponsorns hemsida läggs in på

solleroif.se samt på föreningens Svenska Lag-sida
● ÖVRIGT:

o sponsor erbjuds att nyttja Idrottsparken Sollerön vid 1 tillfälle
under året för konferens inklusive möjlighet till ledarledd fysisk
aktivitet för företaget.

o specialmålad dalahäst som bevis för sponsringen
● PERIOD: 1 år
● PRIS: 15.000 kr



Arenasponsor – Stor:

● EXPONERINGSYTA:
o sponsor står för reklamskylt (60X120 cm) som föreningen monterar på den plats sponsorn

önskat (Lerön, Idrottsparken, Konstgräslogen, Fotbollsplan)
o sponsors logga med länk till sponsorns hemsida läggs in på solleroif.se samt på

föreningens Svenska Lag-sida
● PERIOD: 3 år
● PRIS: 15.000 kr

Arenasponsor – Liten:

● EXPONERINGSYTA:
o sponsor står för reklamskylt (40X60 cm) som föreningen monterar på den plats sponsorn

önskat (Lerön, Idrottsparken, Konstgräslogen, Fotbollsplan)
o sponsors logga med länk till sponsorns hemsida läggs in på solleroif.se samt på

föreningens Svenska Lag-sida
● PERIOD: 2 år
● PRIS: 10.000 kr

Fordonssponsor:

● Logotyp på fordonet som används vid resor till och från match/tävling (detta blir av så fort
antalet sponsorer täcker totala leasing-kostnaden)

● Logotyp på Svenska Lag-sidan samt solleroif.se med länk till sponsorn.
● PERIOD: 1 år
● PRIS: 10.000 kr

Webbsponsor:

● Logotyp på Svenska Lag-sidan samt solleroif.se med länk till sponsorn.
● PERIOD: 1 år
● PRIS: 3.000 kr

Lag-/gruppsponsor:

● Logotyp på material för det lag/den grupp som sponsorn önskar.
● Logotyp på Svenska Lag-sidan samt solleroif.se med länk till sponsorn.
● PERIOD: 1 år
● PRIS: 4.000 kr - 7.000 kr inkl. tryckkostnad upp till 30 st tryck



Sollerö IF - med sin anläggning Idrottsparken Sollerön - erbjuder fantastiska
konferensmöjligheter där konferens kan varvas med fysisk aktivitet och lunch/fika.

Varför inte låta personalen få kompetensutveckling under en dag som avslutas med t.ex.
innebandy, fotbollsturnering, ett boxpass eller prova på kyrkbåtsrodd?

För mer detaljerad info, skräddarsydda paket eller
för att starta ditt sponsorskap – kontakta oss på

info@solleroif.se eller 0250-22525.

mailto:info@solleroif.se

