
Sponsorpaket



Du som företagspartner är en viktig del i Bankeryds tennisklubb. Genom din 
insats har vi möjlighet att utveckla klubbens verksamhet som bidrar till att vi 
ger ungdomar en bra ungdomsverksamhet, allmänheten i Bankeryd bra 
friskvård och möjligheter att utvecklas som tennisspelare. Ökade intäkter ger 
oss möjligheter att över tid skapa en tennisanläggning i absolut svensk 
toppklass. Vi vill att ditt företag ska synas i en bra miljö och förknippas med 
kompetens, glädje, engagemang, kamratskap som vi i Bankeryds tennisklubb 
står för. Vår verksamhet erbjuder dessutom ditt företag ett stort och givande 
företagsnätverk. Furuvikshallen är en anläggning som öppnar upp för så mycket 
mer än bara tennis vilket ger oss ännu större chans att erbjuda ditt företag en 
attraktiv reklamplats.

Tennis är en sport för alla.

Välkommen till Bankeryds tennisklubb. Vår förening bildades 1958 och har idag 
ca 550 medlemmar. Genom åren har ett stort antal tennisspelare fostrats i Bank-
eryds tennisklubb, varav den mest kända är Mikael Tillström som var rankad 
som bäst 39 i världen. Verksamheten bedrivs genom 3 inomhus- och 2 utomhus-
banor i Bankeryd. Bankeryds tennisklubbs vision är att bli en av de ledande 
klubbarna inom svensk tennis i region syd. Genom bred verksamhet och ett 
starkt engagemang hos medlemmar i alla åldrar vill vi åter bli ansedd som en av 
region syds ledande tennisklubbar och även ha en tennisanläggning i mycket 
hög klass. Vi vill också utveckla föreningens motionsverksamhet. Vi tror att det 
finns många ungdomar och vuxna som vill vara med inom idrotten för att ha 
kul, att umgås, känna tillhörighet med andra och för att må bra men utan krav 
på tävling, prestation och resultat.

Bankeryds Tennisklubb



5 500 kr

8 000 kr

7 000 kr

9 500 kr

9 200 kr

11 700 kr

18 500 kr

21 000 krGrand total år ett:

Grand total år två:

Pris

BasBronsSilverGuldSponsorpaket
Sponsorplats i tennishallen

Sponsorplats på hemsidan & TV:n i 
entrén

Skylt ( 2x1 m )

Klubbens månadsbrev

Sponsorträff 2ggr/år

Pro-Am inför Bankeryds Open

Klubboverall

Med i mail/reklamutskick

5 tennislektioner

18st rör med tennisbollar

Reklamplats på tennis.se Bankeryds 
Open

Klippkort Guld ( 14 000kr )

Klippkort Silver ( 6 000kr )

Klippkort Brons ( 1 700kr )

• Hur mycket vill du synas?
• Vilken insats passar dig?
• Vad får du tillbaka?
Genom att synas på flera ställen och i flera sammanhang så har du möjlighet att 
göra en insats för Bankeryds Tennisklubb som passar dig. Välj till exempel 
mellan arenaskylt, banners på hemsidan, bollsponsor, logga på lagkläderna eller 
bli en huvudsponsor för Bankeryds Open!
Vi kan också skräddasy ett paket som passar ert företag.

Bli sponsor



Totalt

27 000 kr
12 000 kr
27 000 kr
42 000 kr

Logotyp

2 000 kr
2 000 kr
2 000 kr
2 000 kr

Reklamplats

25 000 kr  +
10 000 kr  +
25 000 kr  +
40 000 kr  +

Baslinje:
Långsidan:
Bannamn:
Baslinje & Bannamn:

Nu finns det en chans att synas med ert företagsnamn 
eller logotyp på våra nya banor. Både på baslinjen och 
på långsidan. Se bild för exempel. Det finns nu också en 
unik möjlighet att döpa banan efter ditt företagsnamn. 
Detta innebär en kontinuerlig och stark synlighet av ert 
företag varje gång det bokas tid för att spela tennis. 
Vilken reklamplats passar er?

Reklamplatspriser 5år
Ditt företag

D
itt företag



Togge Karlsson, 070-105 45 22

Togge.karlsson@telia.com

Daniel Eklund, 070-355 05 76

Daniel.eklund@alteams.com

Bankeryds TK, Furuvikshallen

Verkstadsvägen 2 564 35 Bankeryd

Tfn nr Tennishallen: 036-378742

Kontakt


