
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSORMENY  2021 
Förra året spelade sig vårt A-lag sig till en fjärdeplats i Div. 4, och slogs in i det 

sista om en kvalplats till Div. 3. Nu i år har förväntningarna knappast minskat då 

stommen av hemmafostrade spelare fortsätter att spela för sin moderklubb 

säsongen 2020 

 

Nu vill vi erbjuda dig chansen att synas tillsammans med oss! Vi vill bli din lokala 

samarbetspartner för att synas i Söderköping, samtidigt som du stödjer vårt 

arbete - från knatte till A-lagsspelare. 

 

 

 

 

 

 

 



Sponsormeny 

Alla priser som uppges i vår meny är ungefärliga riktpunkter. Har du egna förslag eller lösningar tar vi mer 

än gärna en diskussion kring en lösning som passar dig. 

Tröjsponsor A-lag:   Framsida : 20.000:-  Baksida: 15.000:-  Ärm x2: 10.000:- 

 

Skylt vid Vikingavallen:  10.000:-   (120x60cm)  + Vi bjuder på Annons i matchprogrammet! 

Skylt på kiosken:  1000:-      (30x10cm) 

 

Annons i Matchprogrammet:  Helsida: 2000:-  Halvsida: 1000:- 

 

Matchbollen: 1500:- 

 

Rabatter/medlemserbjudanden: Vill du locka kunder till dig från våra medlemmar? Vi kan skräddarsy 

erbjudanden, där våra medlemmar med sina digitala medlemskort i mobilen, kan få tillgång till dina 

rabatter.  

Behovssponsring: Har du material/förbrukningsvaror eller tjänster som vi kan dra nytta av, är vi mer än 

glada att upprätta ett sponsorkontrakt och erbjuda dig något ur vår meny till motsvarande pris. 

 

Sponsornivå 

Når din  sponsring upp till ett totalt värde så att du når några av våra sponsornivåer får du del av ytterligare 

sponsorförmåner. Du får en klickbar logotyp på vår hemsida, möjligheten till en egen annons och 

presentation, samt biljetter till ett VIP-arrangemang för sponsorer under året. 

 

Huvudsponsor: 20.000:-  Logotyp, presentation och annons på hemsidan + 3 VIP-biljetter 

Guldsponsor: 15:000:-  Logotyp och presentation på hemsidan + 2 VIP-biljetter 

Silversponsor: 10.000:-  Logotyp på hemsidan + 2 VIP-biljetter  

Bronssponsor: 5.000:-  Omnämning på hemsidan 

Vill du bli sponsor, tag kontakt med oss! 

Mail: sik.fotboll@telia.com 

Tel. Kansliet: 0121-10434 

Tel. Ordförande Lars Lindberg: 0737-392500 



DRESSREKLAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på sponsorplacering 

 

Framsida: 20.000:- Baksida: 15.000:- Ärm: 10.000:- 

Sponsring av dressar löper alltid enligt avtal över 2 år, nästa period med start 2022, och kan 

inte avbrytas i förtid. 

 

MATCHPROGRAMET 

 

 

I vårt matchprogram, samlar vi annonser från  

våra sponsorer i ett  A5 häfte tillsammans med 

spelschema och laginformation. 

 

Programmet trycks upp i 1000 exemplar och  

finns alltid gratis till hands vid våra matcher  

och större arrangemang i Söderköping, samt  

delas ut till hushållen i centrala Söderköping. 

 

Helsida: 2000:- Halvsida: 1000:- 

 

 



MATCHBOLLEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad: 1500:- 

I vårt sponsorpaket MATCHBOLLEN har du möjlighet att på ett enkelt sponsra en av våra 

hemmamatcher, som blir ”din” match under säsongen 2021. 

Du som sponsor erhåller följande i ditt köp av detta paket: 

Presentation likt exempelbilden ovan publicerad på våran hemsida och på våran 

facebooksida. I artikeln bjuder vi in publiken och presenterar matchen som ”i samarbete 

med” med dig, tillsammans med en kort information om ditt företag och en direktlänk till 

en av dig vald hemsida. 

 

Presentation och påannonsering  av vår speaker i samband med matchstart och halvtid. 

 

SKYLTAR 

Skylt vid Vikingavallens konstgräsplan (120 x 80 cm): 10.000:- 

Banderoll:  Pris enligt överenskommelse och storlek 

Skylt på kiosken (30 x 10 cm): 1000:- 

Skylt eller banderoll utmed bortre långsidan på Vikingavallens konstgräsplan.  Du får som 

sponsor exponering  under hela säsongen på både senior- och ungdomsmatcher utmed 

Vikingavallens nylagda konstgräsplan.



Exponering tillsammans med Söderköpings IK i sociala medier

Hemsida: 

Som sponsor hamnar du på våran hemsida: 

http://www.soderkopingsik.nu 

Guld-och silversponsorer visas med logga på 

förstasidan och i mobilen. Övriga hamnar i vår 

sponsorlista. 

 

Vi har idag nära 400 aktiva spelare och ledare som 

tillsammans med sina familjer regelbundet besöker 

våran sida. Under högsäsongen har vi upp mot till 

30000 sidvisningar på en månad. 

 

All information ut från klubben till allmänhet och 

övriga klubbar i landet går via vår hemsida och ger en 

tydlig bild av vilka som sponsrar oss. 

 

 

Facebook: 

Vi har idag 543 följare på våran Facebook sida 

www.facebook.com/SIK2004 Allt som publiceras på 

våran hemsida läggs även ut på Facebook sidan. 

Våra inlägg når i snitt ut till våra följare, men delade 

inlägg kan nå upp till runt 1000 personer. 

 

 

Presentation: 

Om du blir Silversponsor eller högre, kommer vi 

förutom att lägga upp din logotyp, även att tacka dig i 

ett eget inlägg och välkomna dig i ditt samarbete med 

oss. Ett sådant inlägg kan se ut som följande exempel: 

 

I inlägget finns en kort presentation av dig som 

sponsor och en direktlänk till en hemsida.  Inlägget 

når alla våra medlemmar och våra facebookföljare 

med potential att nå ut till ännu fler om inlägget delas 

vidare. 


