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SPONSORSAMARBETE MED LINERO IF
EN FOTBOLLSFÖRENING I ÖSTRA LUND

Linero IF bildades 1995 och verksamheten har stadigt utvecklats.
Medlemsantalet stiger hela tiden och föreningen har idag mer än 600
medlemmar i åldern 5 år till seniorer - i en tid då medlemsantalet i idrottsföreningar i Sverige generellt sett minskar.
Då Linero IF ligger i ett invandrartätt område har föreningens verksamhet
stor betydelse för integrationsarbetet i östra Lund. Vi medverkar i kommunens integrationsarbete.

LINERO IF SÄTTER INDIVIDEN I CENTRUM
Barn och ungdomsverksamheten är till för både dem som vill ”satsa” på
fotbollen och för dem som vill ”spela bara för att det är kul”
Vi bedriver även seniorverksamhet med syfte att medlemmarna ska
kunna fortsätta spela fotboll i föreningen även i vuxen ålder.

LINERO IF VILL HA KOMPETENTA OCH UTBILDADE LEDARE
Vi har en föreningspolicy som specificerar vad LIF vill och vilka krav vi har
på ledarna.
Ledarna uppmuntras att delta i idrottskurser och deltagandet är kostnadsfritt.
Våra ledare erhåller ofta utmärkelser för sina insatser

LINERO IF ÄR EN MODERN FÖRENING
Vi kan snabbt anpassa verksamheten efter trender i samhället
LIF erhöll under flera år medel från Riksidrottsförbundets satsning
”Handslaget” för att engagera fysiskt inaktiva ungdomar till idrott
Vi har tagit fasta på Riksidrottsförbundets devis ”Idrott hela livet och
erbjuder aktiviteter från 5 års ålder till söndagsfotboll för mogna lirare
Då Barnkonventionen blev lag arrangerade vi en utbildning i konsekvenserna av detta
Vi erbjuder möjlighet till tävlingsfri fotboll
Linero IF var föregångare i införandet av den första rökfria idrottsplatsen
i Lund.

LINERO IF SPONSORSAMARBETEN
Ditt företag kan välja mellan tre olika sponsorsamarbeten med Linero IF.
Det är huvudsponsor, partnersponsor och skräddarsytt samarbete.
Du väljer en avtalstid på 1, 2 eller 3 år och börjar avtalsperioden antingen
1 februari eller 1 augusti.
Som sponsor är ditt företag en del av Linero IF:s nätverk.
När avtalet är tecknat publicerar vi en nyhet på hemsidan och presenterar
det nya sponsorsamarbetet.

HUVUDSPONSOR
Avtal 1 år - 50 000 SEK
Avtal 2 år - 75 000 SEK
Avtal 3 år - 100 000 SEK

• Företagsnamn på sponsortavla vid klubbstugan. Företagsskylten fästs
på tavlan vid avtalsstart. Storlek på skylten är 60 x 60 cm.

• Företagsnamn på LIF:s hemsida - Första sidan
• Företagsnamn på LIF:s hemsida - Sponsorer - med länk till företagets
hemsida.

• Företagsnamn i LIF:s medlemsutskick 3 gånger per år
• Företagsnamn på A-lagets matchställ från vårsäsongsstarten
• Evenemang. Försäljning och marknadsföring av företagets produkter
och varor vid matcher och LIF-dagen.

PARTNER
Avtal 1 år - 15 000 SEK
Avtal 2 år - 25 000 SEK
Avtal 3 år - 35 000 SEK

• Företagsnamn på sponsortavla vid klubbstuga. Företagsskylten fästs
på tavlan vid avtalsstart. Storlek på skylten är 30 x 30 cm.

• Företagsnamn på LIF hemsida - Sponsorer - med länk till företagets
hemsida.

• Företagsnamn i LIF medlemsutskick 3 gånger per år

SKRÄDDARSYTT SAMARBETE
Önskar du ett företagsanpassat samarbete så diskuterar vi hur ett sådant
kan se ut för att skapa värde för både ditt företag och Linero IF.
Pris enligt offert.
Förslag på innehåll:

• Företagsnamn på sponsortavla vid klubbstuga. Företagsskylten fästs
på tavlan vid avtalsstart. Storlek på skylten är:

• Företagsnamn på LIF hemsida - Första sidan
• Företagsnamn på LIF hemsida - Sponsorer - med länk till företagets
hemsida

• Företagsnamn i LIF medlemsutskick 3 gånger per år
• Företagsnamn på A-lagets matchställ från vårsäsongsstarten
• Evenemang. Försäljning och marknadsföring av företagets produkter
och varor på matcher och LIF-dagen.

• LIF medlemmar deltar i företagets kundaktiviteter Exempel: demo
produkter, uppackning varor.

• Företagsnamn på matchställ junior eller flick/pojklag
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KONTAKT
Du är välkommen att kontakta någon av våra sponsoransvariga
om du är intresserad av ett sponsorsamarbete med Linero IF.

KATRIN KNUDSEN
katrinknudsenkk@gmail.com
Mobil 0723-291081
KRISTOFER THELIN
kristoferthelin@gmail.com
Mobil 0722-287989

