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• Tillsammans med Stavdal, 

Ehrenborg och Åkered Arena samt 

vårt fina klubbhus kan vi garantera 

våra medlemmar de bästa 

förutsättningarna för sitt 

fotbollsutövande! 

• Antalet medlemmar ökar och vi är ca 

25 st. flick- och pojklag med 5st. 

tillhörande junior och seniorlag. 

• Herrseniorerna spelar i år i div. 5 och 

på damsidan gäller div 2. 

• Vi är idag ca 900 medlemmar och 

över 700st aktiva spelare. 

 

 

 

Lite historik & fakta  
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               Sponsorpaket 

• Här följer en presentation av 

våra partnerpaket.  

 

• Vår ambition är att erbjuda ert 

företag ett mervärde genom 

anpassade erbjudanden och 

tillgång till klubbens nätverk. 

 

• Vi uppskattar ert stöd! 

Vad ingår?  

Grundkonceptet: 

• Företagets logotype samt länk på 

NSK:s hemsida. 

• Medlemskap i klubbens nätverk. 

• 2-4 nätverksträffar/år. 

• Företagets logotype på klubbens 

sponsortavla. 

• Möjlighet att få låna vårt klubbhus 

(dagtid) till konferens. 

• Utöver ovanstående försöker vi 

skräddarsy ert sponsorpaket så 

det uppfyller era önskemål. 
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               Övriga partner paket 

• Våra partnerpaket 

innefattar följande nivåer. 

• Huvud Partner (40.000 + ) 

• Silver Partner (15.000 +) 

• Brons Partner (2.500 +) 

 

• Utöver ovanstående paket 

kan ni även kopplas mot 

någon av Näsets mer 

specifika paket så som... 

• Klubb profils partner 

• Arena partner 

• Hantverkspartner 

• Arrangemangspartner: 

• Näset Cup 

• Fotbollsskolan 

• Näsetdagen 

• Näsetloppet 
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                        Klubb profils partner  

 

 

Som klubb profilspartner till NSK 

ingår följande: 

• Medlemskap i vårt nya partner nätverk 

med 2-4 träffar om året. 

• Logotype och direktlänk på våra hemsidor. 

• Logotype på sponsortavlor. 

• Möjlighet att få låna vårt klubbhus (dagtid) 

till konferenser. 

• Möjlighet till logga på 

representationslagens matchkläder och 

overaller. (pris efter placering) 

• Kostnad: Från 20.000:-/år och baserat på 

ett 3-års avtal. 
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                         Hantverkspartner 

  

Som Hantverkspartner i NSK 

ingår följande: 

• Medlemskap i vårt nya partner nätverk 

med 2-4 träffar om året. 

• Logotype och direktlänk på våra 

hemsidor. 

• Logotype på våra sponsortavlor. 

• Vara klubbens hantverkare inom sitt 

kompetensområde med sponsrad 

arbetsinsats och reservdelar till 

självkostnadspris. 

 

 Kostnad: 2.500:-/år baserat på 1-2 eller 3-

årsavtal. 
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                      Arrangemangspartner 

Näsets Cup  

Kostnad: 25.000:-/år + kostnad för 50 st  

t-shirts & bollar, västar mm ämnat till 

cupen/år baserat på minst 3-årsavtal. 

• Får tillgång till Cupnamnet. 

• Logotype på alla utskick och 

informationsblad om cupen. 

• Logotype på arrangörs t-shirts. 
 

Fotbollsskolan  

Kostnad: 15.000:-/år baserat på minst 

2-årsavtal.  

• Namnet förknippas med skolan 

• Logotyp på alla utskick och informationsblad 

om skolan. 

• Möjlighet synas på barnens t-shirt 

• Möjlighet fysiskt visa upp företaget under 

veckorna. 
 

Näsetloppet 

Kostnad: 10.000-30.000:-/utställare.  

• Marknadsföring i samband med utskick 

samt under arrangemangsdagen. 

 

Matchboll Senior 1000:- /3 matcher 
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              Vår planering för 2016,  

              så här långt… & lite till! 

Näset Cup 

14-15 maj 

F&P 04-08 

Fotbollsskola 

Vecka 25 

Näsetdagen  

10 sept 

Näsetloppet 

30 april 
 Serier och cuper för 

alla våra lag 

Sponsor kväll  

Mer info senare 

Liverpool Camp 

Vecka 33 

3-Manna 

Sammandrag 

7-8 maj 

Fotbollsgala 

11 Nov 

Klubbfest 

26 Nov 
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Vill ditt företag bli sponsor? 

 

 

 

 Vid intresse att bli en partner/sponsor till klubben! 

  

 Kontakta klubben på 031-287277 eller via mejl: 

 kansliet@nasetssk.se eller david@nasetssk.se.  
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