Riktlinjer för sponsring
För att vi ska kunna erbjuda våra barn, ungdomar och vuxna bästa möjliga förutsättningar för att spela
fotboll - i form av utrustning och match- och cupspel behöver vi såklart hjälp med sponsring av olika slag.
Alla bidrag är välkomna! Här nedan har vi listat några sponsringsmöjligheter.
All sponsring ska vara förenlig med SFIF:s värderingar och policy. Det är alltid SFIF:s styrelse som beslutar
om sponsring, både på lag- och klubbnivå. Överenskommelse om sponsring får aldrig träffas utan
godkännande av styrelsen.
All fakturering av sponsorn görs av klubbens styrelse. Föredrar du att sponsra ett enskilt lag?
Det går förstås också bra. Vid lagsponsring är fördelningen 90/10 mellan laget och klubben.
De 10 procent som tilldelas klubben är en avgift för administrativ hantering.
Detta börjar gälla från och med den 1 maj 2019.

Huvudsponsor 3 år
Tryck på magen på alla matchställ tilldelas alltid vår huvudsponsor. Denna marknadsföringsplats får inte
användas av annan sponsor från och med 2019.
Huvudsponsoravtalet förhandlas alltid fram i samråd med styrelsen. Huvudsponsoravtalet gäller under 3 år.
Som huvudsponsor till SFIF får du:
•
•
•
•
•
•

Tryck på magen på alla klubbens matchställ (ca: 200 tröjor)
Skylt på A-läge på Möllevallen, 120x69 cm
Helsida (baksidan) i Möllebladet fyra gånger per år
Intervju i Möllebladet under år 1
Exponering på hemsidan (www.sfif.se) i högerspalten på samtliga sidor
Utnämning som ny huvudsponsor i våra sociala kanaler

Klubbsponsor
1. Skylt-exponering Möllevallen
I dagsläget kan du sponsra klubben genom att synas med en skylt på bästa läge nere på Möllevallen.
Ett avtal som tecknas på 2 år. Skylten är 120x69 cm och trycks i hög kvalité.
Pris per år: 5 000:- inkl moms. Tryckkostnad och montering ingår i priset.
Det finns även möjlighet att få en offert på layout. Kontakta då: Bianca Davidson, bianca@epafi.se.
Vill du synas ännu mer? Då kan vi självklart skräddarsy ett avtal för ett sponsringsbelopp som passar dig.
Du är välkommen oavsett hur högt eller lågt belopp som passar dig.
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2. Lagsponsor
SFIF välkomnar sponsorer till de enskilda lagen. Lagsponsring där logotype trycks på övriga kläder (ej på
magen på matchstället) fördelas sponsorpengarna enligt 90/10 procent till laget respektive klubben.
Sponsorn får sin logotyp publicerad på hemsidan under klubbens samarbetspartners. De 10 procent som
tilldelas klubben är en avgift för administrativ hantering. Detta börjar gälla från och med den 1 maj 2019.
Sponsringsbeloppen ska inte överstiga gränsen för reklamskattepliktigt belopp.

3. Annons i Möllebladet
Vårt fina Mölleblad kommer ut med 4 utgivningar per år. Utgivningsplanen är: maj, juli, september och
november. Möllebladet delas ut till alla hushåll i Skanör, Falsterbo och Ljunghusen. Är du intresserad av
att annonsera hittar du priser på hemsidan (sfif.se) under Möllebladet. Möllebladet publiceras även digitalt.

4. Supportermedlem
För endast 300:- per år kan du bli stödmedlem till SFIF. Kanske har du ett brinnande intresse för fotboll och
följer våra lag på nära håll. Kanske har du ett eller flera barnbarn som är aktiv/aktiva i klubben och som du
gärna vill stötta lite extra. Oavsett så är alla medlemmar välkomna till klubben.

KLUBBENS FÄRGER
Matchställ hemma:

Röd tröja, röda shorts, röda strumpor

Matchställ borta:

Vit tröja, vita shorts, vita strumpor

Matchställ borta alt:

Svart tröja, svarta shorts, svarta strumpor

Träningskläder:

Svarta eller röda

Märke/Leverantör:

Puma via TeamSportia i Höllviken

För sponsringsfrågor kontakta:
Leif Törnquist 0730-54 28 56
Frida Myllenberg 0705-47 33 20
Bianca Davidson 0707-97 50 91
Eller mejla till: kansli@sfif.se
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