
   
 

 

Hej på er, 

  

Vi i styrelsen är glada över att kunna meddela att vi fått en ny sponsor och 

samarbetspartner till föreningen! 

Gutz har erbjudit sig att tillsammans med föreningen genomföra två 

gemensamma säljaktiviteter och gå in med en rejäl sponsorpeng baserat på 

aktivitetens säljutfall. 

 

Varför gör vi detta? 

 

# Lagen kommer gynnas ekonomiskt av detta. Genom att göra gemensam 

försäljning till klubben tar vi bort fördelningen 25/75 på all annan försäljning 

som lagen gör. 100% till lagkassan på era övriga aktiviteter!  

(Gäller ej Bingolotter, Sverigelotter och Julkalendrar).  

 

# Vi som förening kommer att gynnas positivt av detta.  

 

# Förenkla för ledarna.  

 

Hur gör vi? 

 

Två gånger om året (vår-fotboll och höst-innebandy) gör vi en gemensam aktion 

där alla aktiva spelare i sektionen ska sälja minst 5 paket á 200kr/st.  

Genomsnittet vid en Gutz-försäljning är10 sålda paket per aktiv. 

På denna försäljning är fördelningen 25% till lagen och 75% till Frillesås FF.  

 

Första försäljningsperioden är 1 -28 mars 2021 för fotbollen. 

 

Alla spelare kommer att få en länk skickad till sig från den som är ansvarig för 

försäljningen i laget. Från länken går man in och skapar ett eget inlogg till 

Gutz.se. Fysisk katalog finns även hos lagansvarig.  

 

 

 

 

 

 



   
 

Lagen och enskilda spelare kan genom bra försäljning få: 

 

# De 2 spelare som säljer flest paket får 1000:- vardera att handla för i 

föreningsshopen. 

 

# Varje lag som säljer minst 150 paket får anmälningsavgiften till Eskilscupen 

betald. 

 

 
 

Varför har vi valt att göra detta tillsammans med just Gutz? 

  

• De går in och sponsrar föreningen centralt – ju fler lag som är med desto 

högre sponsring till Frillesås FF.  

• De ger högst intjäning per sålt paket – 60:- per sålt paket.  

15kr till laget och 45kr till Frillesås FF.  

• De har ett brett sortiment där det alltid finns något för alla – bl.a. stort 

barnsortiment. 

• Riktigt bra kvalitet och prisvärda produkter, 50 års erfarenhet inom textil 

branschen 

• Enkel process (registrering, försäljning, orderläggning och leverans) för 

kontaktpersonerna och försäljningsansvariga i lagen 

  

   

Med vänliga hälsningar styrelsen Frillesås FF  


