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SILVERSPONSOR
Pris: från 20.000 kr  
Detta får Ert företag:  
- Bevis på att företaget  
  är Silversponsor
- Matchvärd en match 
(dam & herr) 
- Sponsorträff två gånger per år 
Silversponsorer får även synas på: 
- Akropols hemsida
- Matchaffisch
- Matchprogram 
- Rollup/banderoll

AKROPOL BBK - Rinkebys stolthet sedan 1986.  
Genom åren som gått sedan föreningen bildades har vi skördat stora framgångar på både senior- och ungdomssidan. Vi är stolta 
regerande Svenska mästare i rullstolsbasket och den kommande säsongen tar vårt duktiga damlag steget upp i Basketligan! Men det som 
gör oss mest stolta är alla dessa duktiga basketspelare och förebilder som fått sin fostran i Akropol.  
För att kunna bevara det vi påbörjat och utveckla vår spirande verksamhet söker vi nu fler samarbetspartners. Vill ni växa med oss? 
Större starkare bättre - alltid Akropol! 

* Placering och storlek på tryck 
baseras på avtalets storlek. 
** Gäller endast vid samabets-
avtal på minst två år.

OFFICIELL PARTNER
Pris: 75.000 kr eller mer, under två eller flera år 
Detta får Ert företag:
- Exponering på matchkläder*
- Bevis på att företaget är Officiell Partner
- Matchvärdskap vid tre matcher (dam&herr)
- Inbjudan till sponsorträff två gånger per år
- Rätt att använda Akropols namn i Er egen marknadsföring
Partners får även synas på:
- Akropols hemsida
- Matchaffischer
- Matchprogram
- Rollup/banderoll
- Uppvärmningsställ
- Pregame-kläder

GULDSPONSOR  
Pris: från 40.000 kr 
Detta får Ert företag: 
- Bevis på att företaget är Guldsponsor
- Matchvärdskap vid två matcher (dam&herr) 
- Inbjudan till sponsorträff två gånger per år
Guldsponsorer får även synas på: 
- Möjlig exponering på matchkläder,  
  uppvärmningsställ och pregame-kläder** 
- Akropols hemsida 
- Matchaffisch 
- Matchprogram 
- Rollup/banderoll SPONSOR

Pris: från 10.000 kr 
Detta får Ert företag:  
- Sponsorbevis
- Inbjudan till  
  sponsorträff två  
  gånger per år 
Sponsorer får även  
synas på: 
- Akropols hemsida
- Matchaffisch
- Matchprogram

Var med i ”ENKRONASMATCHEN”
Under säsongen kommer vi att anordna en eller flera så kallade ”enkronas-
matcher”, där målet är att samla pengar till vår ungdomsverksamhet.  
Till dessa matcher erbjuds företag att betala 1, 5 eller 10 kronor per  
åskådare vi lyckas locka till just den matchen.   
Intresserad av att vara med? Kontakta oss!

ANNONSERA I MATCHPROGRAM
Priser avser per match/per säsong
Helsida 2.000 kr/20.000 kr
Baksida 2.500 kr/25.000 kr
Halvsida 1.000 kr/10.000 kr 
Kvartssida 500 kr/5.000 kr

PROFILKLÄDER
Vill Ert företag ha extra tydlig exponering? Då kan Ni även synas på lagens kläder 
både i och utanför hallen, inklusive så kallade ”pregame-kläder” som används på 
väg till matcher, samt på funktionärernas tröjor och på lagens uppvärmningströjor.
Vid intresse får ni gärna kontakta oss för pris!

MATCHVÄRD
Att vara matchvärd för en av Akropols matcher i Damligan kostar 5.000 kr. Som 
matchvärd ges Ni stora möjligheter att marknadsföra Ert företag under matchen, 
inklusive exponering på alla ställen där matchen annonseras samt tydligt angett i 
matchprogram och av speaker under match. Dessutom finns goda möjligheter till 
utställning i entrén på arenan samt självklart att dela ut give-aways till publiken. 
Som matchvärd får Ert företag även 8 st fribiljetter till matchen. 

©linnalinna



Sist men inte minst: Klubb1986
Var det inget av våra sponsringspaket som lockade?  
Bli medlem i Klubb1986! Vi vet av erfarenhet att även om viljan finns,  
är det inte möjligt för alla företag att teckna avtal på större summor.  
Just därför har vi bildat Klubb1986, där 1986 är året då Akropol bildades.  
Ett medlemskap kostar 1986 kr/år och då hjälper Du oss att bli lite bättre. 
Ett medlemsskap innebär att Du får ett medlemsbevis samt exponering 
på vår hemsida. Medlemmarna i Klubb1986 kommer även att uppmärk-
sammas i vårt matchprogram samt vid vissa av våra matcher.  
Om intresse finns kommer vi även att bjuda in till särskilda 
Klubb1986-träffar, där medlemmar får träffa spelare, ledare samt andra 
medlemmar. Låter det intressant? Kontakta oss enligt nedan! 

I den här foldern har vi sammanställt några förslag,  
som vi är övertygade kommer att gynna både Ert företag  

och vår förening.  
  

Vill Ni samarbeta på något annat sätt? Inga problem!  
Vi skräddarsyr gärna en lösning som passar just Er. 

 
 

Ta chansen att hjälpa oss göra nytta och få något värdefullt tillbaka! 
Du når oss via vår sportchef Jonny Ishak på antingen  

e-post akropolbbk@live.se eller telefon 0736-29 68 45.


