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Bli samarbetspartner 

Att ingå ett partnerskap med Borlänge Gymnastikklubb är fördelaktigt för ert företag på flera sätt. 

Som samarbetspartner får ni tillgång till exponering, associationer och nätverksmöjligheter. Vi finns 

till hands för att hjälpa er att uppnå bästa möjliga resultat av vårt partnerskap. Tveka inte att 

kontakta oss för kostnadsfri rådgivning om vilken lösning som passar er verksamhet bäst. 

 

 Paket: 

 Frivolten 

 Dubbelvolten 

 Trippelvolten 

 Kvadrupelvolten 

 Annonspartner 

(I samtliga paket ingår även medlemskap i vårt affärsnätverk) 

 

Samtliga belopp gäller exklusive moms & reklamskatt (7,65 %) 

 

Frivoltspartner 5000 KR 

Klubbens motprestation: 

 Skylt i Dös-hallen under ett års tid. Placering aktivitetsyta  

 Företagets logotyp på BGKs hemsida och Facebook-sida 

 

Dubbelvoltspartner 10 000 KR 

Klubbens motprestation: 

 Skylt i Dös-hallen under ett års tid. Placering aktivitetsyta  

 Företagets logotyp på BGKs hemsida och Facebook-sida 

 Logga i programblad vid uppvisning och hemmatävling  
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Trippelvoltspartner 15 000 KR  

Klubbens motprestation: 

 Skylt i Dös-hallen under ett års tid. Placering mot entrén  

 Företagets logotyp på BGKs hemsida och Facebook-sida 

 Logga i programblad vid uppvisning och hemmatävling  

 Tryck på väska (som används av tävlingsgrupper). Tryckkostnader bekostas utöver 

sponsorsumman.  

 

Kvadrupelvoltspartner 20 000 KR eller mer 

Klubbens motprestation: 

 Skylt i Dös-hallen under ett års tid. Placering mot entrén  

 Företagets logotyp på BGKs hemsida och Facebook-sida 

 Logga i programblad vid uppvisning och hemmatävling 

 Tryck på klädesplagg enl. ök (ej tävlingsoverall), på större redskap alt. annan riktad 

reklam. Tryckkostnader bekostas utöver sponsorsumman.  

 

Annonspartner 2500 KR 

Klubbens motprestation: 

 Exponering via Facebook-annonsering. Annonsen kommer riktas geografiskt mot personer 

som är bosatta i Borlänge kommun. Beräknad räckvidd är 11 000 – 25 000 personer per dag 

under en veckas kampanjtid.  
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Kostnader 

En engångskostnad på 500 kr + moms kommer att avläggas av sponsorn för den skylt som sätts upp i 

hallen. Ytterligare avgift kan tillkomma om inte schablon finns hos Norlings skylt. Denna kostnad kan 

med fördel faktureras direkt från Norlings skylt till företaget. 

 

Mål med sponsringsintäkterna 

Sponsringsintäkterna kommer i första hand gå till upprustning av befintlig redskapspark eller inköp av 

mindre redskap såsom plintar, bänkar, mindre mattor eller styrketräningsredskap.  

 

Långsiktigt har vi som mål att spara pengar till inköp av: 

 

 Upprustning av ett gym (maskiner och vikter) 

 Videoutrustning (som kan filma gymnasternas övningar och återge i slow-motion) 

 Grop (mjuk landning, nersänkt eller upphöjd)  

 Friståendegolv med svikt (avsedd för den artistiska gymnastiken)  

 

Information om klubben  

Borlänge gymnastikklubb är en ideell förening som har varit aktiv i över 80 år. Klubben har ca 500 

medlemmar och är en av de större föreningarna i Borlänge.  

 Klubbens måtto är ”Gymnastik åt alla!” och vi jobbar hårt för att alla som vill ska få utöva gymnastik. 

Från den breda barn- och ungdomsgymnastiken växer en gren med tävlingsgymnastik. Idag har vi 26 

aktiva grupper och arbetar hårt för att kunna starta fler.  

Från och med höstterminen 2018 har vi sex grupper som tävlar i truppgymnastik och en grupp med 

13 gymnaster som tävlar individuellt. 

Dessa grupper sätter Borlänge på kartan både lokalt, regionalt och på riksnivå genom fina 

prestationer och pallplatser.   

 

Kontakt: 

Caroline Sandström 

borlange.gk@telia.com  
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