
HUVUDPARTNER     Offereras
Som huvudpartner innehas tillgång till SFC:s största utbud av mar-
knadsföringstjänster. Samarbetet skräddarsys och offereras helt 
utifrån huvudpartnerns önskemål. Huvudpartnern innehar även 
rättigheter kopplade till klubbens varumärke som enbart fås på 
denna samarbetsnivå. Exempel på vad som kan fås ses nedan.

MATCHDRÄKT
• Logotyp exponeras på A-lagets matchtröja vid samtliga matcher!

ARENA
• Placering av arenareklam för optimal TV-exponering
• Reklamljud under halvlek
• Utdelning av produktinformation till åskådare

EXTERN EXPONERING
• Logotyp på klubbens samtliga utskick med möjlighet till annons
• Exponering som huvudpartner på syrianskafc.com

FÖRMÅNER
• Säsongs- och parkeringskort
• Sponsorcertifikat

RÄTTIGHETER OCH EXKLUSIVITET
• Exklusiva branschrättigheter till affärer och erbjudanden gente-
mot säsongskortsinnehavare och medlemmar
• Exklusiv rätt till huvudpartnerskap inom sin bransch
• Rätt att nyttja Syrianska FC:s ledare/spelare i egen marknads-
föring

OFFICIELL PARTNER   >30 000 kr - Offereras 
Officiella partners äger inte samma rättigheter vad gäller exklusi-
vitet och rätten till att nyttja Syrianska FC i egen marknadsföring, 
men har en exponeringsnivå som sträcker sig strax under nivån hu-
vudpartner. De innehar rätten att tituleras som officiella partners 
och har flertalet exponeringsytor. Nedan ses vad som kan ingå.

MATCHDRÄKT
• Logotyp exponeras på A-lagets matchshorts vid samtliga matcher 

ARENA
• Placering av arenareklam för god exponering
• Reklamljud under halvlek
EXTERN EXPONERING
• Exponering som officiell partner på syrianskafc.com
FÖRMÅNER
• Säsongs- och parkeringskort

RÄTTIGHETER OCH EXKLUSIVITET
• Rättigheter till affärer och erbjudanden gentemot säsongskort-
sinnehavare och medlemmar
• Viss rätt att utnyttja Syrianska FC:s varumärke i egen marknads-
föring

GULDPARTNER 20 000 kr 
ARENA
• 1 st skylt á 3x1 m för expo-
nering
• Helsida i matchprogram

EXTERN EXPONERING
• Exponering som guldpart-
ner på syrianskafc.com

FÖRMÅNER
• Tillgång till VIP-servering för 
3 personer
• Säsongskort för 3 personer
• 2 parkeringskort

SILVERPARTNER 15 000 kr 
ARENA
• 1 st skylt á 3x1 m på botten-
plan nära huvudentrén

EXTERN EXPONERING
• Exponering som silverpart-
ner på syrianskafc.com

FÖRMÅNER
• Säsongskort för 2 personer
• 1 parkeringskort

BRONSPARTNER  10 000 kr 
ARENA
• Kvartssida i matchprogram

EXTERN EXPONERING
• Exponering som bronspart-
ner på syrianskafc.com som 
har en genomsnittlig siffra på 
200 000 exponeringar/mån

FÖRMÅNER
• Tillgång till VIP-servering för 
1 person
• Säsongs- och parkerings-
kort för 1 person

MATCHVÄRD    
ARENA
• Reklam via speaker
• Utrymme för informations-
bord bakom huvudläktaren

FÖRMÅNER
• 3 entrébiljetter

EXTERN EXPONERING
• Exponering som matchvärd 
på matchreferatet på syrians-
kafc.com
• Logotyp i reklam inför 
matchen

MATCHBOLL  
ARENA
• Reklam via speaker
• Utrymme för informations-
bord bakom huvudläktaren

FÖRMÅNER
• 5 entrébiljetter

 EXTERN EXPONERING
• Exponering som sponsor till 
matchbollen på matchrefera-
tet på syrianskafc.com
• Logotyp i reklam inför 
matchen

KLUBB-77     4 000 kr 
Klubb-77 är ett paket för 
mindre företagare som ändå 
vill ha möjlighet att visa sitt 
stöd. 

EXTERN EXPONERING
• På syrianskafc.com under 
kategorin Klubb-77 medlem-
mar 

FÖRMÅNER
• Säsongskort för 1 person

EVENTLOGEN  4 p. 2 000 kr 
        8 p. 4 000 kr

Eventlogen är en 8-manna loge med det bästa för ett lyckat 
event. Den som bokar in logen vid en viss match bjuds på en-
klare tilltugg och dryck i logen.

ARENA
• Företaget omnämns som dagens gäster i eventlogen via 
speakern

FÖRMÅNER
• 8 matchbiljetter
• Snabbare tilltugg och dryck för 8 personer

Samtliga priser anges exkl. produktionskostnad och reklamskattSamtliga priser anges exkl. produktionskostnad och reklamskatt


