Bli sponsor till detta sköna gäng!!
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SPONSORBREV
Norrbärke Alpin är en slalomklubb med ca 120 st medlemmar från främst Smedjebackens och Ludvikas kommuner. Vi har ca 40 st aktiva åkare där största delen är
tjejer. Den här säsongen firar vi 50 år som klubb!!!
Vill du verka för ett friskare och rörligare samhälle och värna om utvecklingen för
regionens barn och ungdomar? Då är vi klubben för dig! Som sponsor i Norrbärke
Alpin bidrar du till att föreningen kan:

•
•
•
•
•
•

Skapa evenemang på kvällar och lov för regionens barn och ungdomar.
Locka fler barn och ungdomar till backen för motion och lek.
Göra idrottsliga satsningar för våra tävlande i form av tävlingar och träningsläger.
Bidra med en plats för ungdomar att ”hänga” på fritiden där det finns vuxna med
ett stort engagemang.
Hålla liftkortspriserna på en bra nivå.
Sköta all verksamhet i Uvbergsbacken med ideellt arbete.

Skyltpaket Guld
Skylt* med företagsnamn placerad i Uvbergsbacken
30 st dagkort + lån av utrustning
10 000 Kronor

Skyltpaket Silver
Skylt* med företagsnamn placerad i Uvbergsbacken
15 st dagkort
5 000 kronor

Skyltpaket Brons
Skylt* med företagsnamn placerad i Uvbergsbacken

Som sponsor syns du i anläggningen under hela säsongen. Vi har planerade aktiviteter
där vi gärna ser dig som medarrangör i allt från lovöppet för alla och tävlingar för våra
aktiva. Vi erbjuder företag och skolor att hyra Uvbergsbacken för egna aktiviteter. Flera
av våra sponsorpaket innehåller liftkort som anställda med familjer kan ta del av.

3 000 kr

Skylt
Sponsorpaket
För att underlätta för sponsorer och medlemmar i Norrbärke Alpin och för att förtydliga
vad vi kan erbjuda i Uvbergsbacken har vi utvecklat några olika sponsorpaket.
Samtliga innebär ett stöd till klubbens verksamhet och arbetet med att utveckla
Uvbergsbacken för alla våra skidåkande ungdomar och vi är tacksamma för alla
sponsorer som vill arbeta och utvecklas tillsammans med oss.

Samlad skylt med företagsnamn i Kafeterian
1 000 kr

Liftkortspaket
10 st dagkort
1 500 kronor

Njut av äventyrliga och snösäkra Uvbergsbacken!
I vår kafeteria kan man njuta av medhavd mat och i mån av ideellt arbete kan vi ha
servering och kiosken öppen. I skidshopen kan ni hyra utrustning både till barn och
vuxna till ett förmånligt pris. Alla ska kunna följa med och ha en härlig upplevelse i
Uvbergsbacken!!!

Vill du veta mer? Har du andra förslag på hur ditt företag kan stötta oss?
Kontakta klubbens sponsoransvarig

Ulf Seger
Tel 070-699 29 92
* Första året tillkommer kostnad för skylt

