INVESTERA I

VÅRA VÄRDERINGAR

HIK-FAMILJEN

Vision: Så många som möjligt – så länge som möjligt
Ledstjärnor: Kul • Kamratskap • Kvalitet
Kul: Vi värderar leken högt och är övertygade om att
möjligheterna till individuell och gemensam utveckling
ökar via att ha kul tillsammans
Kamratskap: Alla får vara med och idrotta tillsammans,
oavsett kunskapsnivå
Kvalitet: Välutbildade ledare och en stark administration
skapar förutsättningar för att så många som möjligt ska
kunna vara med i HIK så länge som möjligt

VÄLKOMMEN TILL HITTARPS IK 2018
Vi vill bidra till ungdomars
utveckling – vi är lika stolta oavsett om de
blir sjuksköterska, diplomat eller fotbollsproffs,
så länge de trivts i Hittarps IK!

1 500 medlemmar
fördelat på 51 /49
FOTBOLL
• 27 lag
• 180 ideella ledare
• 40 lag anmälda i seriespel
• 1 000 matcher med HIK

Vi är stolta över att ha nästan lika många
tjejer som killar aktiva i verksamheten!

GYMNASTIK
• 220 gymnaster
• 10 grupper
• 60 ideella ledare

Vill du veta mer eller bli partner till HIK kontakta gärna oss! Vi nås på:
Mattias Hallberg
070-539 42 15
Mattias.hallberg@hittarpsik.se

”Så många som möjligt – så länge som möjligt”

VI ÄR HITTARPS IK
Vi tror på att tillsammans med våra partners skapa en
miljö som genomsyras av hög energi, kul och en
avslappnad, men tydlig, affärsmässighet.
Vi vill tillsammans med Er bygga en långsiktig relation
som stärker din affär i vårt sammanhang – med
mycket kamratskap.
Vi ser fram emot ett magiskt 2018!

VÄLKOMMEN TILL HIK-FAMILJEN

MARKNADSPLAN 2018
Jan

PARTNER – 50.000

GULD – 30.000

• 3 st medlemskap i nätverket HIK-familjen
• Web – Partnernivå med logga och klickbar länk
för presentation av företag
• Namn på sponsortavla – Partnernivå
• Stor banderoll på bollfält & A-plan
• Sex biljetter till HIK-fest
• Annons Hänt i HIK (1/2 sida)
• Fritt deltagande på krogcykling (exkl måltidsdryck)
• Matchvärdskap Senior
• Möjlighet till partnererbjudande till HIK-familj
via Hittarps IK:s kanaler
• Möjlighet till skräddarsydda upplägg enligt
överenskommelse
• Utser månadens HIK-ambassadörer 1g/år

• 2 st medlemskap i nätverket HIK-familjen
• Web – guldnivå med logga och klickbar länk
för presentation av företag
• Namn på sponsortavla – Guldnivå
• Annons i ”Hänt i HIK” (1/2 sida)
• Fritt deltagande på krogcykling (exkl måltidsdryck)
• Fyra biljetter till HIK-fest
• Matchvärdskap Senior
• Stor banderoll långsida A-plan & B-plan

Frukost Norrviken – 8 februari
Kick-off – 15 februari
Lunch KOL & Cocktail – 8 mars
Padeleftermiddag med Mattsson – 20 mars
San Sebastian med HIK-familjen – 12-15 april
Lunch Sofiero Slott 19 – april
Falkenberg strandbad hosted by Mackmyra – 13-14 maj
Lunch Sillen & Makrillen – 24 maj
Frukost Mollbergs – 5 juni
Krogcykling – 9 juni
Lunch Sofiero Slott – 23 aug

HIK-familjen:
145 företag har sagt JA – häftigt!
Access till ett häftigt och intressant geografiskt område som
innefattar Domsten, Laröd, Hittarp, Maria Park och Tågaborg!
Möjlighet att synas och verka på en av Skånes mest
välbesökta idrottsplatser – Varje lördag serveras det
ca 600 bullar till barnen!
Hänt i HIK – regionens bästa klubbmagasin som delas ut
i vårt upptagningsområde 4ggr/år med ca 4000 exemplar
– vill du synas i den?

HIK-dag – 8 sep

SILVER – 20.000
• 2 st medlemskap i nätverket HIK-familjen
• Web – silvernivå med namn och klickbar länk
för presentation av företag
• Namn på sponsortavla - Silvernivå
• Två biljetter till HIK-fest
• Liten banderoll A-plan

BRONS – 9.500
•
•
•
•
•

1 st medlem i nätverket HIK-familjen
Web – bronsnivå med namn på företag
Namn på sponsortavla – Bronsnivå
En biljett till HIK-fest
Liten Banderoll A-plan

Ett nätverk med sylvassa människor – visst är du en av dem?

Frukost Mollbergs – 13 sep
HIK-Masters Golf – 18 sep
AW med Gatsby-tema på Riviera Strand – 5-6 okt
Fortbildning med HIK-familjen – 19 okt
Padeleftermiddag med Mattsson – 23 okt
Frukost Clarion Grand Hotel – 8 nov

Avtal skrivs över 2 år. Sponsorskyltar byts ut vartannat år. Eventuella kostnader som tillkommer är: Tryckkostnader (skylt, tröjor etc), originalarbete, reklamskatt (8%).
Avtal kan skräddarsys efter era specifika önskemål.

Julefrokost på KOL & Cocktail – 23 nov
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