Erbjudande till reklamplats i Ådalshallen
I A-hallen genomförs årligen en massa aktiviteter, allt från idrott, musik, och
övriga
evenemang och inte minst LAN som kommit starkt på senare år. Ett mycket
stort
antal besökare och utövare från de mest varierade målgrupper lokalt, regionalt och
på riksnivå kommer till vår hall.
Du får en bra exponering för ditt varumärke och det du vill lyfta fram som kan stärka din
verksamhet både ekonomiskt och i form av goodwill.
Aktiviteterna som pågår året runt i A-hallen är ett starkt bidrag till positiv utveckling för
kommunen och dess invånare. Mångfald är ett viktigt begrepp för oss och vi hoppas att
du också står bakom detta. Vår förhoppning med dig som partner är att kunna öka
mångfalden i ännu högre utsträckning.

Vi erbjuder Annonsering/reklamplats
Banderoll 60 x 120 cm inkl. tryck 240:- + moms
Banderoll 120 x 240 cm inkl. tryck 960:- + moms

300:-/st
1200:-/st

Banderollkostnaden faktureras från Sportringen.
Avtal på tre år:
Liten banderoll 60 x 120 cm 3.000 sek
Mellan banderoll 120 x 240 cm 6.000 sek
Delbetalning (årsvis) eller helbetalning (år ett).

Avtal på ett år:
Liten banderoll 60 x 120 cm 2.000 sek
Mellan banderoll 120 x 240 cm 4.000 sek
Alla företag kommer även att få sina loggor placerade på handbollens hemsidan under
avtalstiden.
Kontaktuppgifter

Karin Sjölund
E-post: karin.sjolund@kramfors.se
Mobil: 070-229 96 51
Mer om oss hittar du på www.kramforsalliansen.com

Du får en mycket bra exponering till unga som äldre i Kramfors.
Ådalshallen är den mest besökta samlingsplatsen i stan!
Kramfors-Alliansen Handboll erbjuder dig ett samarbete där vi kan få
ekonomiskt eller på annat sätt stöd till vår verksamhet.

Ny säsong och nya möjligheter för dig!

Avtal
Kryssa i vilket avtal som ni är intresserade av:

Ett års avtal.

Tre års avtal.

Faktureras med ett helt belopp
Delbetalning

Reklamplatsen faktureras från Kramfors Alliansens kansli och banderollen från
Sportringen.

Företagsnamn: _____________________________________

Kramfors den: ______________________________________

Namn: ____________________________________________

Tack för att ni stöder oss!

