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Sponsorprodukter. 

 

Priser för reklam/sponsring av Frillesås FF s verksamheter år 2021-22. 

Till samtliga nedan beskrivna sponsorpaket ingår även ett VIP kort, vilket ger fritt 

inträde för två personer samt fika i kiosken till samtliga representationslags hemma 

matcher. 

Till alla reklampriser tillkommer f.n. den lagstadgade reklamskatten på 6,9%. 

 

Guldpaketet (stort skyltpaket) 

Innehåller: 

Arenaskyltar vid fotbollsplanens kortsida, vit skylt med text/logotyp i formatet 

195cm x 115cm.  

Arenaskylt i idrottshallen, dessa skyltar tillverkas på vit laminatplast som sätts upp 

på väggen mitt emot åskådarläktaren vid föreningens hemmamatcher, formatet är 

150cm x 80cm.  

Dekal på Innebandysargen i idrottshallen, dessa dekaler klistras på sargen med 

placering på lång och kortsidorna som vetter mot läktaren, dekalerna är av måtten 

163cm x 39cm.  

Liten skylt: ”vi stödjer Frillesås FF”. På Klubbhusets yttervägg vid kiosken, vit 

skylt med svart text i format 30cm x 15cm. (endaste text och telefon ej logo) 

Liten dekal: På samlingstavla ”vi stödjer Frillesås FF”.  i Idrottshallens entré, 

samma logo som på de stora skyltarna fast i stort ”miniformat”. 

Frillesås FF:s Hemsida. Företagets logotyp ”Rullar” på hemsidan, visuell för 

samtliga sidor oavsett sektion. 

• Per år    8000:- 

• Per år vid 3 års avtal   6000:- 

 

Kostnad för skylttillverkning och sargdekal tillkommer med ca. 7050:- 

För mer komplicerad logotyp med t.ex. flera färger lämnas särskild offert. 

Alternativt att företaget har sin egen leverantör av syltar, dekaler etc. kan vi givetvis 

använda dessa. 
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Silverpaketet (mellan skyltpaket) 

Priser för reklam/sponsring av Frillesås FF s verksamheter år 2021-22. 

Till samtliga nedan beskrivna sponsorpaket ingår även ett VIP kort, vilket ger fritt 

inträde för två personer samt fika i kiosken till samtliga representationslags hemma 

matcher. 

Innehåller: 

Arenaskyltar vid fotbollsplanens kortsida, vit skylt med text/logotyp i formatet 

195cm x 115cm.  

Arenaskylt i idrottshallen, dessa skyltar tillverkas på vit laminatplast som sätts upp 

på väggen mitt emot åskådarläktaren vid föreningens hemmamatcher, formatet är 

150cm x 80cm.   

Dekal på Innebandysargen i idrottshallen, dessa dekaler klistras på sargen med 

placering på lång och kortsidorna som vetter mot läktaren, dekalerna är av måtten 

163cm x 39cm. 

Liten dekal: På samlingstavla ”vi stödjer Frillesås FF”.  i Idrottshallens entré, 

samma logo som på de stora skyltarna i mellan ”miniformat”. 

Frillesås FF:s Hemsida. Företagets logotyp ”Rullar” på hemsidan, visuell för 

samtliga sidor oavsett sektion. 

• Per år    6500:- 

• Per år vid 3 års avtal   4500:- 

 

Kostnad för skylttillverkning och sargdekaler tillkommer med ca. 6550:- 

För mer komplicerad logotyp med t.ex. flera färger lämnas särskild offert. 

Alternativt att företaget har sin egen leverantör av syltar, dekaler etc. kan vi givetvis 

använda dessa. 
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Bronspaketet (litet skyltpaket) 

 

Priser för reklam/sponsring av Frillesås FF s verksamheter år 2021-22. 

Till samtliga nedan beskrivna sponsorpaket ingår även ett VIP kort, vilket ger fritt 

inträde för två personer samt fika i kiosken till samtliga representationslags hemma 

matcher. 

Innehåller: 

Arenaskyltar vid fotbollsplanens kortsida, vit skylt med text/logotyp i formatet 

195cm x 115cm.  

Arenaskylt i idrottshallen, dessa skyltar tillverkas på vit laminatplast som sätts upp 

på väggen mitt emot åskådarläktaren vid föreningens hemmamatcher, formatet är 

150cm x 80cm,  

eller  

Dekal på Innebandysargen i idrottshallen, dessa dekaler klistras på sargen med 

placering på lång och kortsidorna som vetter mot läktaren, dekalerna är av måtten 

163cm x 39cm 

Liten dekal: På samlingstavla ”vi stödjer Frillesås FF”. i Idrottshallens entré, - 
samma logo som på de större skyltarna fast i litet ”miniformat”. 

Frillesås FF:s Hemsida. Företagets logotyp ”Rullar” på hemsidan, visuell för 

samtliga sidor oavsett sektion. 

• Per år    4500:- 

• Per år vid 3 års avtal   3500:- 

Kostnad för skylttillverkning och dekalen tillkommer med ca. 5450:- 

För mer komplicerad logotyp med t.ex. flera färger lämnas särskild offert. 

Alternativt att företaget har sin egen leverantör av syltar, dekaler etc. kan vi givetvis 

använda dessa. 
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Priser för reklam/sponsring av Frillesås FF s verksamheter år 2021-22. 

2. Matchboll – Matchvärdskap, per match. 

• Fotboll    500:- 

• Innebandy    500:- 

 

3. Liten skylt: ”vi stödjer Frillesås FF”. På Klubbhusets yttervägg vid kiosken, vit 

skylt med svart text i format 30cm x 15cm. (endaste text och telefon ej logo) 

• Per år inklusive material   850:- 

• Per år vi 3 års avtal, inklusive material  600:- 

 

4. Liten Dekal: ”vi stödjer Frillesås FF”. I Idrottshallens entré, endast 

företagsnamnet i format 15cm x 3cm. 

• Per år inklusive material   850:- 

• Per år vi 3 års avtal, inklusive material  600:- 

 

5. Arenaskyltar vid fotbollsplanens kortsida, vit skylt med text/logotyp i formatet 

195cm x 115cm. 

• Per år    2600:- 

• Per år vid 3 års avtal   2000:- 

• Kostnad för skylt tillverkning tillkommer  ca 3300:- 

För mer komplicerad logotyp med t.ex. flera färger lämnas särskild offert 

 

6. Arenaskylt i idrottshallen, dessa skyltar tillverkas på vit laminatplast som sätts upp 

på väggen mitt emot åskådarläktaren vid föreningens hemmamatcher, formatet är 

150cm x 80cm.  

• Per år    2500:- 

• Per år vid 3 års avtal   2000:- 

• Kostnad för skylten tillkommer med ca 2000:- 

För mer komplicerad logotyp med t.ex. flera färger lämnas särskild offert. 
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7. Dekal på Innebandysargen i idrottshallen, dessa dekaler klistras på sargen med 

placering på lång och kortsidorna som vetter mot läktaren, dekalerna är av måtten 

163cm x 39cm. 

• Per år    2500:- 

• Per år vid 3 års avtal   2000:-  

• Kostnad för dekalen tillkommer med  ca 1200:- 

För mer komplicerad logotyp med t.ex. flera färger lämnas särskild offert. 

 

8. Reklamtext på föreningens faktura blanketter som årligen sänds till 

medlemmarna för årsavgifter och sektionsavgifter, upp till 5 raders text kan 

erbjudas på dessa A4 blanketter som årligen sänds ut i ca 750 exemplar. Texten 

måste placeras efter överenskommelse med föreningens kassör, priset för 

ensamrätten till denna reklamtextmöjlighet är: 

• För samtliga utskick enlig ovan per år  2500:- 

• För t.ex. endast sektions utskick per år  1000:- 

 

9. Eget reklamblad att skicka med föreningens fakturablanketter enligt ovan. 

• För samtliga utskick enligt ovan per år  3000:- 

• För t.ex. endast sektions utskick per år  2000:- 

 

 

10. Övrigt, föreningen kan genom sina medlemmar hjälpa företag och organisationer 

med olika arbetsuppgifter. Det kan t.ex. handla om packning av reklamutskick (detta 

behöver inte sammanfalla med punkt 8 ovan), enklare monteringsarbeten, att 

grovstäda och sopa löv etc., runt företag, på stränder och på allmänna platser (t.ex. 

vägföreningar/samfälligheter). Här finns det nästan inga gränser även om vi inte 

försöker att ta jobbet från de som normalt sett lever på att utföra dessa uppgifter. 

Medlemmarna utför sådana uppdrag utan ersättning, på ideell grund varför hela 

intäkten kommer föreningens verksamhet tillgodo. 

• Dessa tjänster offereras separat från fall till fall 


