
Vi i Vallen har en målgrupp på 1500 medlemmar  
i Ditt närområde – är Ditt företag intresserad av att 

bygga ett samarbete med oss?
Får vi hjälpa Dig och Ditt företag att gå in 
i en win-win situation.

Vi stärker Ditt varumärke och samtidigt 
bidrar ni till samhällsnytttan, CSR, genom 
att bygga ett samarbete med oss.

Är du intresserad av att vara med och bygga ett samarbete, låt oss höras av så vi kan 
jobba fram en personlig win-win situation för Ditt företag och oss.

Hör av dig till marknad@vallensif.se

En del av vårat paket skulle vara 
att vi marknadsför ert företag i de 
samhällsarenor vi har tillgång till.

Vi har några ”fasta” erbjudande men är 
öppna för diskussion.

Kaffesponsor offert Köp en andel eller varför inte ett helt poolspel eller seriematch där fakturan går 
business till business och all försäljningsintäkt går direkt till Vallens IF.
Vid matchen / poolspelet har Du som företag möjlighet att marknadsföra Ditt 
företag både på Kaffemopeden och bredvid samt via våra sociala medier.

Totalreklam De flesta företag använder reklammaterial. Tillsammans med Totalreklam har vi ett 
erbjudande, ni handlar av dem och 10% av den summan betalar de till oss.

Guldsponsor 12.000:- Arenaskylt, helsida i matchprogrammet, 4 matchbollar, 4 annonser i våra sociala 
medier, logga med länk på vår hemsida

Silversponsor 9.000:- Arenaskylt, halvsida i matchprogrammet, 2 matchbollar, 2 annonser i våra sociala 
medier, logga med länk på vår hemsida

Bronssponsor 6.000:- Arenaskylt, kvartsida i matchprogrammet, 1 matchboll, 1 annons i våra sociala 
medier, logga med länk på vår hemsida

Matchställ offert Exponera ert företag på våra representations- eller ungdomslag. 
Här finns det flera möjligheter att synas, kontakta oss för offert.

Arenaskylt 4.000:- Visa upp Ert företag med en reklamskylt på vår anläggning 2x1 m,  
3 år, pris 4000:-/år + produktionskostnad

Matchvärd offert Stora Höga IP blir Er arena under en A-lagsmatch där ni kan profilera Er. 
Möt kunder i en avslappnad miljö, bjud på fika (kanske ta in kaffemoppen ..)  
eller give-aways och knyt nya kontakter, tillsammans hittar vi ett koncept.

Annons  
programblad

Visa upp Ert företag i vårt programblad, delas ut på A-lagsmatcher Dam och Herr
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