
TACK! 
Varje krona vi får från dig som samarbetspartner  
betyder mycket för vår förening.  Den betyder att vi kan 
fortsätta att utvecklas som en av Västsveriges största 
handbollsföreningar.  Den betyder att vi kan låta barn 
och ungdomar spela, umgås och fostras inom handbol-
len, till handbollsspelare och goda människor.  
 
Den betyder också att vi kan fortsätta vår satsning mot 
toppen och att vi kan fostra spelare som når eliten 
både nationellt och internationellt.  
Ditt bidrag gör också att alla som jobbar för och med 
vår förening känner att det är värt allt hårt och ibland 
ideellt arbete.  
 
Handboll handlar om gemenskap och glädje som byg-
ger på ett gemensamt intresse. En gemenskap som 
sträcker sig över gränser och kulturer.  
 
Kungälvs Handbollsklubb står för kommunens bredaste 
ungdomssatsning med verksamhet för både flickor och 
pojkar, från handbollsskola för de allra minsta till elit på 
seniornivå.  
 
Vill du veta mer kontakta oss på:  
info@kungalvhk.se 
Vill du ge ett bidrag gör du det på: 
BG 422-0224 

KHK PARTNER 

2018/2019 
Ett sätt att synas och stödja   

en utvecklande miljö 

Arenapartner 
Med reklam i vår arena får ditt företag exponering under hela säsongen.  
I samtliga paket ingår (2 årskort/VIP)  

Mimershallen  Idrottshallen Båda 

Mittcirkel  Ø 4m 50 000 kr  25 000 kr 65 000 kr 

Golvreklam 4 x 1,5m      35 000 kr  20 000 kr 40 000 kr 

Målbur  3 x 0,7m 20 000 kr  10 000 kr 25 000 kr 

Arenaskylt 1 x 1,7m 15 000 kr    7 500 kr 20 000 kr 
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Branschspartner 120 000 kr  
Arenareklam i Mimershallen & Idrottshallen  
Logotype framsida på seniorlagens matchställ * 
Logotype i samtliga matchannonser  
Logotype i samtliga matchprogram  
Logotype i samtliga Bohus Cup annonser  
Matchvärd vid 5 hemmamatcher ** 
 
Fem årskort/VIP kort till samtliga hemmamatcher  
10 fribiljetter till varje hemmamatch  
Banner i huvudet på KHK hemsida  
Logotype med länk på KHK hemsida  
 
Samtliga inköp Kungälvs HK gör i er bransch, skall i största 
möjliga mån köpas genom branschpartner  
 
Deltagande i utav klubben anordnade partnerträffar  
Ta del av andra partners rabatter och erbjudanden  
Synas med logotype i KHK Klubb TV sändningar  
Möjlighet att ”äga” en klubb TV sändning  

Guldpartner 80 000 kr  
Arenareklam i Mimershallen & Idrottshallen  
Logotype på seniorlagens matchställ * 
Logotype i samtliga matchannonser  
Logotype i samtliga matchprogram  
Logotype i samtliga Bohus Cup annonser  
Matchvärd vid 3 hemmamatcher  ** 
 
Tre årskort/VIP kort till samtliga hemmamatcher  
5 fribiljetter till varje hemmamatch  
Logotype med länk på KHK hemsida  
 
Deltagande i utav klubben anordnade partnerträffar  
Ta del av andra partners rabatter och erbjudanden  
Synas med logotype i KHK Klubb TV sändningar  
Möjlighet att ”äga” en klubb TV sändning  

Silverpartner 60 000 kr  
Arenareklam i Mimershallen & Idrottshallen  
Logotype på seniorlagens matchställ * 
Logotype i samtliga matchannonser  
Logotype i samtliga matchprogram  
Logotype i samtliga Bohus Cup annonser  
Matchvärd vid 1 hemmamatch  ** 
 
Två årskort/VIP kort till samtliga hemmamatcher  
2 fribiljetter till varje hemmamatch  
Logotype med länk på KHK hemsida  
 
Deltagande i utav klubben anordnade partnerträffar  
Ta del av andra partners rabatter och erbjudanden  
Synas med logotype i KHK Klubb TV sändningar  
Möjlighet att ”äga” en klubb TV sändning  

Matchpartner 20 000 kr  
Logotype i matchannonser  
Logotype i matchprogram  
Matchvärd vid 1 hemmamatch  ** 
 
Fyra biljetter till köpt hemmamatcher  
Logotype med länk i matchannons på KHK hemsida 
 
Deltagande i utav klubben anordnade partnerträffar  
Ta del av andra partners rabatter och erbjudanden  
Synas med logotype i KHK Klubb TV sändningar  
Möjlighet att ”äga” en klubb TV sändning  

Bronspartner 40 000 kr  
Arenareklam i Mimershallen  
Logotype på seniorlagens matchställ * 
Logotype i samtliga matchannonser  
Logotype i samtliga matchprogram  
Logotype i samtliga Bohus Cup annonser  
Matchvärd vid 1 hemmamatch  ** 
 
Två årskort/VIP kort till samtliga hemmamatcher  
Logotype med länk på KHK hemsida  
 
Deltagande i utav klubben anordnade partnerträffar  
Ta del av andra partners rabatter och erbjudanden  
Synas med logotype i KHK Klubb TV sändningar  
Möjlighet att ”äga” en klubb TV sändning  

Evenemangspartner  
Med golvreklam i vår evenemangshall får ditt företag  
exponering hela säsongen när våra seniorer spelar       
allsvenska matcher.  
 
Golvreklam säsong mittcirkel 25 000 kr (2 årskort/VIP)  
Golvreklam säsong målgård 20 000 kr (2 årskort/VIP)  
Golvreklam säsong plan 15 000 kr (1 årskort/VIP)  
 
Bollsponsor, 1 match 3 000 kr, säsong 20 000 kr  
Inspringspartner 1 match 2 000 kr, säsong 18 000 kr  
Webreklam Klubb TV direktsändning 5 000 kr  

Skyltpartner - se Arenapartner 
Med en skylt i våra hallar får ditt företag exponering hela 
säsongen både när våra seniorer och ungdomslag spelar.  
 
Arenaskyltning*  
 

Tröjtryck/Dräktreklam * 
Samtliga Ställ Seniorer  Dam & Herr 
Matchtröja   40 000 kr  (2 årskort/VIP)  
Matchshorts   20 000 kr  (1 årskort/VIP)  
Uppvärmningströja   7 000 kr 
Tröja ledare   10 000 kr  

Spelarpartner 8 000 kr  
Välj en spelare som du/ni vill synas tillsammans med.  
 
Logotype på vald spelares tröja * 
Logotype vid vald spelare på hemsidan  
Logotype/annons vid spelare på roll-up i matcharena*  
Logotype i matchprogram  
2 årskort till hemmamatcher  

Ungdomspartner 10 000 kr  
Som ungdomspartner syns din logotype på samtliga 
matchställ som köps in till ungdomslagen * 
 
2 årskort/VIP till seniorlagens hemmamatcher  
 

* Tryckkostnader tillkommer 
 
** Följande ingår i ett matchvärdskap:  
• Medverkan i matchannons KP med eget budskap  
• Möjlighet att bifoga eget reklamblad i matchprogram  
• Möjlighet att visa upp företag i samband med match  
• Företagspris till bäste spelare  
• Högtalarreklam i samband med utvald match  


