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KONTAKT
E-post: info@syrianskafc.com

Hemsida: syrianskafc.com 
 

Fax: 08 503 879 39
Postadress: BOX 222, 151 23 Södertälje

Besöksadress: Södertälje Fotbollsarena, Genetaleden 3

SYRIANSKA FC
KÄRLEK - PASSION - STOLTHET



VARFÖR SKA MAN SPONSRA 
SYRIANSKA?

När du sponsrar Syrianska FC (SFC) så blir du en del av vår familj. Skall 
vi vara helt ärliga så behöver man inte sponsra SFC för att vara en del av 
familjen - att ta hand om varandra och öppna sin dörr har alltid varit en 
självklar del av den syrianska kulturen och fotbollslaget är inget 
undantag. 

Men för att lyckas sportsligt med vår ungdomsverksamhet såväl som 
representationslag så behöver vi stöd från sponsorer. 

Förutom att vara en del av familjen så kan vi lova er att vi kommer att 
omsätta ert stöd i hårt arbete – en annan självklar del av den syrianska 
kulturen och vårt fotbollslag.

VÄLKOMNA TILL SFC-FAMILJEN!
- där vi gör saker på ett rödgult vis!

- Upplev den rödgula passionen - den saknar 
motstycke. 

- Hos oss får du en upplevelse av allra högsta 
klass - på samtliga plan

- Vår ambition är att bli en träffpunkt för alla 
fotbollsälskare



HUVUDPARTNER  > 100 000 kr - Offereras
Som huvudpartner har du SFC:s största paket av marknadsfö-
ringstjänster och exponering. Samarbetet skräddarsys och offerer-
as i dialog och efter ert önskemål. 

Exempel på vad som kan fås ses nedan.

MATCHDRÄKT
• Logotyp på A-lagets matchtröja

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

EXTERN EXPONERING
• Logotyp på klubbens samtliga utskick med möjlighet till annon-
sering (inkl. matchprogram).
• Vi tar med er i vår strategi för sociala medier och exponerar er 
löpande på lämpligt sätt efter överenskommelse med er.
• Exponering som huvudpartner på syrianskafc.com

FÖRMÅNER
• Säsongs- och parkeringskort
• Sponsordiplom
• VIP-träffar med uppsnack inför match, snacks och dryck samt 

möjlighet till loge för anställda och partners.

RÄTTIGHETER
• Rättigheter till affärer och erbjudanden gentemot säsongskortin-
nehavare och medlemmar. 
• Rätt att nyttja Syrianska FC:s varumärke och ledare/spelare i 
egen marknadsföring

OFFICIELL PARTNER 
>50 000 kr - Offereras 

Som officiell partner har du 
SFC:s näst största paket av mar-
knadsföringstjänster och expo-
nering. 
Nedan ses vad som ingår. 

MATCHDRÄKT
• Logotyp på A-lagets matchs-
horts.

ARENA
• Placering av arenareklam för 
god exponering
• Reklamljud under halvlek

EXTERN EXPONERING
• Exponering som officiell part-
ner på syrianskafc.com och i 
matchprogram

FÖRMÅNER
• Säsongs- och parkeringskort
• VIP-träffar med uppsnack inför 
match, snacks och dryck samt 
möjlighet till loge för anställda 
och partners.

RÄTTIGHETER OCH EXKLUSIVI-
TET
• Rättigheter till affärer och erb-
judanden gentemot säsongskor-
tsinnehavare och medlemmar
• Viss rätt att utnyttja Syrians-
ka FC:s varumärke i egen mar-
knadsföring

GULDPARTNER 25 000 kr 
ARENA
• 1 st skylt á 3x1 m för expo-
nering

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

FÖRMÅNER
• Säsongskort för 4 personer
• 1 parkeringskort

SILVERPARTNER 15 000 kr 

BRONSPARTNER  10 000 kr 
EXTERN EXPONERING
• Exponering som bronspart-
ner på syrianskafc.com

FÖRMÅNER
• Säsongs- och parkerings-
kort för 1 person

MATCHVÄRD 5 000 kr/match    
ARENA
• Reklam via speaker
• Utrymme för informations-
bord bakom huvudläktaren

FÖRMÅNER
• 8 entrébiljetter

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

MATCHBOLL 5 000 kr/match 
ARENA
• Reklam via speaker
• Utrymme för informations-
bord bakom huvudläktaren

FÖRMÅNER
• 8 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
• Enklare tilltugg och dryck för 8 personer

Samtliga priser anges exkl. produktionskostnadSamtliga priser anges exkl. produktionskostnad

 PLATINAPARTNER 
  50 000 kr - Offereras 

Platinapaketet har tagits fram till 
de vi på SFC kallar nära och kära, 
sponsorer vars hjärta bultar lite 
extra mycket för Syrianska FC. 

Nedan ses vad som ingår. 

ARENA
• 1 st skylt á 3x1 m för exponering

EXTERN EXPONERING
• Exponering som platinapartner 
på syrianskafc.com.

FÖRMÅNER
• Säsongskort för 8 personer och 
2 parkeringskort.
• Eftersom att du är en nära och 

kär så vill vi alltid att du är med 
oss på VIP-träffar med uppsnack 
inför match, snacks och dryck och 
kan tänka dig att hänga med oss 
om vi har en middag eller dylikt 
efter ett hett derby. Du kanske vill 
komma in i omklädningsrummet 
efter en match för att få en auto-
graf till ditt barn, etc. Du har också 
förtur till att boka loger.

ARENA
• 1 st skylt á 3x1 m för expo-
nering

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

FÖRMÅNER
• Säsongskort för 2 personer
• 1 parkeringskort


