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Sponsorerbjudanden från Furulunds IK 

Fotbollsåret 2018 
 

- Ta möjligheten att förknippa Ert företag med blomstrande  

barn- och ungdomsfotboll i en välskött förening - 

 



Hederssponsor 50 000 kr 

- Innehåll enligt överenskommelse 

 

Silversponsor 10 000 kr 
- Företagspresentation på våra arrangemang* 

- Silversponsor på FIKs hemsida 

- Inlägg på FIK Facebook & Instagram 

- Logga på huvudsponsortavla Ljungvalla 

- Skylt A-plan (3 x 0,8 m) 
- 2 årskort 

 

Våra sponsorer är våra samarbetspartners! 
 

             

 

Guldsponsor 15 000 kr 
- Företagspresentation på våra arrangemang* 
- Ett konferens/mötestillfälle i Furuljung (mån-fre)  
- Guldsponsor på FIKs hemsida 
- Inlägg på FIK Facebook & Instagram  
- Logga på huvudsponsortavla Ljungvalla 
- Skylt A-plan (3 x 0,8 m) 
- 4 årskort 

 

* Arrangemangen är seniorlagsmatcher, Landslagets fotbollsskola och Fotbollens dag  



Vilket sponsorpaket passar er? 
 

             

 

Expo Stor 5000 kr 

- Inlägg på FIK Facebook & Instagram 

- Skylt A-plan (3 x 0,8 m) 

- Sponsortavla Ljungvalla  

- Föreningssponsor på FIKs hemsida 

Expo Mellan 3000 kr 

- Skylt A-plan (3 x 0,8 m) 

- Sponsortavla Ljungvalla  

- Föreningssponsor på  FIKs hemsida 
  

Expo Lilla 1000 kr 
 

- Sponsortavla Ljungvalla  

- Föreningssponsor på FIKs hemsida 

 

  



Se www.furulundsik.se under rubriken Sponsring & annonsplatser för allmän info om sponsorsamarbete i FIK 

 
Säsongen 2018 blir extra spännande då båda våra A-lag har gått upp 
en division. Damerna spelar i division 2 och herrarna i division 5.  
  
Vår huvudfokus är fortsatt att Furulunds IK ska vara en attraktiv och 
välkomnande förening för alla. 

 
Furulunds IK har en växande barn- och ungdomsverksamhet. Vi har 

idag 15 lag i åldrarna 5-17 år. Ungdomarna upplever gemenskap och 
spelglädje i kombination med träningsflit och härlig fotboll. Seriespel och 
deltagande i cuper, ibland med spännande övernattningar. Fotboll 
handlar om så mycket mer än bara träning och match. 

 
Våra stora arrangemang under säsongen är Fotbollens Dag och SvFF 
Fotbollsskola. 

 

 

Säsongen 2018! 
 

http://www.furulundsik.se/

