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AIK BASKET
ALLMÄNNA iDROTTSKLUBBEN BASKET 2022

PARTNERSKAP 22-23

”MÅLSÄTTNiNGEN ÄR ATT GE SÅ MÅNGA BARN OCH
UNGDOMAR SOM MÖJLiGT ETT LiV MED BASKET”

BASKET

AIK BASKET NULÄGE
ViLL DU VARA MED ATT FORTSÄTTA BYGGA AIK BASKET OCH SVENSK BASKET?

AIK Baskets verksamhet har under den gångna säsongen aktiverat ca 700 spelare från minignagare till seniornivå i totalt
32 lag och med hjälp av drygt 70 coacher. Det har självklart presterats sportsligt inte minst med ett SM-Guld i
rullstolsbasket, men den kanske allra största prestationen är att så många under en hel säsong, präglad av Covid och
restriktioner valt att stanna hos oss och kämpat på träningar, i seriespel och ett antal cuper och camps.
Vi är grymt stolta över det.
Sponsorsamarbeten är en viktig del av att finansiera AIK Baskets verksamhet tillsammans med våra träningsavgifter.
Sponsorintäkterna väger tungt då de framför allt hjälper till att hålla träningsavgifterna nedan men också skapar
förutsättningar för lagen att kunna delta i seriespel, slutspel och cuper. Att hålla nere träningsavgifterna skapar
förutsättningar för fler barn och ungdomar att kunna delta. De två ̊ senaste säsongerna har vi precis som alla andra
idrotter lidit av pandemin som kraftigt har påverkat vår verksamhet, inte bara i hindren som funnits i att hålla
verksamheten i gång utan också ̊ rent ekonomiskt. De senaste säsongerna har Norrenergi varit vår största sponsor.
Som förening ser vi samhällsansvaret som en stor del av vår verksamhet, vi vill säkerställa att vi kan skapa möjligheter
för barn och ungdomar att aktivera sig och det gör vi tillsammans med Solna Stad när vi nattvandrar, har vår
lördagsbasket och inte minst våra lyckade sommaraktiviteter och camper.
Nu startar arbetet inför nästa säsong som inte minst innefattar att säkra vår verksamhet ekonomiskt. För oss är det
viktigt av flera skäl:
- Vi skall fortsätta aktivera barn och ungdomar och vi skall bli fler.
- Vi skall fortsätta ta vårt samhällsansvar.
- Vi skall fortsätta utveckla svensk basket.
- Vi skall ha en stabil ekonomisk plattform för verksamheten.
Inför säsong 22/23 har vi därför skapat flera nivåer av partnerskap/sponsorpaket där vi i olika nivåer tillför värde för dig
som vill stötta och engagera dig i AIK Basket. Här hittar du allt från det stora engagemanget som är huvudsponsor till att
synas med din logotype. Vi genomför också ett antal camper som du har möjlighet att få ditt företagsnamn på. Titta
vidare i bilderna så hittar du vårt erbjudande.
Låter det intressant? Du hittar våra kontaktuppgifter på sista bilden, tveka inte att höra av dig så tar vi en dialog om vad
som passar Er bäst.
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SPONSORPAKET

GULDPARTNER
Som guldpartner är du en betydande del av den verksamhet som sysselsätter över
750 spelare och ledare. Ditt bidrag möjliggör träningstider, material samt möjligheter
för föreningen att rekrytera ledare till samtliga våra lag, unga som gamla.
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•

Logo och presentation på vår hemsida under hela säsongen
Diplom
5 årskort till samtliga matcher
Synlighet i samband med föreningens CSR-aktiviteter
Deltagande i sponsoraktivitet
Plats på matchställ
Filmpresentation tillsammans med spelare & ledare som exponeras via SoME
Sponsoraktivitet
Redaktionell presentation på vår hemsida
Exponering i sociala medier vid matchvärdskap
Exponering med skylt courtside varje match
Matchvärd vid två tillfällen inklusive 10 biljetter
Möjlighet att använda spelare i egna aktiviteter (föreläsning, gruppträning etc)
Riktade mejlutskick till AIK Baskets medlemmar

150 000:-

SiLVERPARTNER
Silverpartner är det perfekta paketet för den egna företagaren som vill synas och exponeras
tillsammans med AIK Basket.
Exponering både matchdag och via sociala medier ingår.

•
•
•
•
•
•
•
•

Logo och presentation på vår hemsida under hela säsongen
Diplom
Filmpresentation tillsammans med spelare & ledare som exponeras via SoME
Sponsoraktivitet
Exponering i sociala medier vid matchvärdskap
Exponering med skylt courtside varje match
Matchvärd vid två tillfällen inklusive 10 biljetter
Möjlighet att använda spelare i egna aktiviteter (föreläsning, gruppträning etc)

30 000:-

BRONSPARTNER
Bronspartnerskapet är till för det mindre företaget som vill testa hur det är att
vara en del av AIK Baskets verksamhet.

• Logo och presentation på vår hemsida under hela säsongen
• Diplom
• Sponsoraktivitet
• Exponering i sociala medier vid matchvärdskap
• Matchvärd vid ett tillfälle inklusive 4 biljetter
8000:-

STÖDPARTNER
Som stödpartner blir du en del av AIK Baskets växande partnerskara.
En liten summa men med en stor betydelse för vår förening.
•

Logo och presentation på vår hemsida under hela säsongen

•

Diplom

2000:-

TiLLÄGGSPAKET
Förutom tidigare nämnda paket finns det en rad olika aktiviteter som kan sponsras.
CAMPPARTNER
• Namnet på Camp
• Exponering i inbjudning
• Utskick till AIK Baskets alla medlemmar
• Exponering i hall i samband med campet
• Möjlighet att synas på giveaways
• Riktade mejlutskick till AIK Baskets medlemmar
15 000:PAKET MOT FÖRFRÅGAN
• Äg ditt eget lag eller spelare (fördelas mellan laget och föreningen)
• Få ditt tryck på uppvärmings eller träningsställ (A samt B-lag)
• Turneringspartner (sätt ditt namn på en turnering eller cup)
• Easy Basket-partner (sätt ditt namn på ett endagsarrangemang av Easy Basket)
• Slutspelspaket

FÖLJ MED AIK
BASKET PÅ RESAN
UPP!
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KONTAKT:

ROBERT JÖNSSON Ordförande
070-750 45 41 ordforande@aikbasket.se

STAFFAN LÖNNER Marknadsansvarig
070-208 30 06 Staffan@aikbasket.se

