Stöd Göteborg Sim
Sponsra simmare på Sponsorsimmet
Sponsorsim är ett sätt för Göteborg Sim att knyta kontakt med företag och
privatpersoner som vill hjälpa oss att utvecklas och stärka simningen i Göteborg.
Pengarna vi får in hjälper oss att utveckla våra tränare och simmare och går till vår
verksamhet. Genom att hjälpa Göteborg Sim hjälper ni hundratals ungdomar att bli
duktigare simmare.
I Sponsorsimmet sponsrar du som företagare eller privatperson en simmare med x antal
öre/meter. Simmaren simmar så långt som möjligt under en timmes tid. Du kan också
välja att ange ett fast belopp.

Exempel på individuell sponsring av simmare:
Simmaren simmar 2500 m och sponsorn satsar 40 öre/meter.
Detta ger en sponsring på 2500 x 40 öre=1000 kr.

Vi har infört en ny form av sponsring. Vi erbjuder företag att sponsra alla aktiva
simmare, och inte enbart individuella simmare. Det innebär att ett företag kan välja att
ge bidrag i förhållande till det totala antal simmade meter som alla simmare simmar
tillsammans.
Exempel när ett företag väljer att sponsra alla klubbens simmare:
Företag A väljer att ge 1 öre per totalt simmade meter. Företag A har samtidigt satt en
maxgräns på 4 000 kronor. Klubbens alla simmare simmar totalt 275 000 meter (förra
årets antal simmade meter). Summan företaget betalar till klubben uppgår då till 2750
meter.

Det är trevligt om ni vill närvara, men det går självfallet bra att bara sponsra!
Har ni frågor? ring gärna Stefan Sjögren 0706 99 31 44

Adress:

Tel:

Fax:

E-mail:

Hemsida:

Valhallagatan 3

031-81 43 53

031-81 43 56

kansli@goteborgsim.se

www.goteborgsim.se

412 51 Göteborg

Sponsoranmälan stöd för enskild simmare
Företag/Privatperson:
Kontaktperson:
Adress:
Postnr:

Ort:

Telefon:

E-mail:

Vi sponsrar simmare:
Med summan:

10 öre / meter
20 öre / meter
30 öre / meter
50 öre / meter
___ öre / meter
Annat belopp –fyll själv i beloppet Allt från 1 öre / meter och uppåt

Fast belopp:

Sponsrar ert företag individuell simmare med minst 1500 kronor, eller 50 öre/meter,
erhåller ni kostnadsfri annonsering under ett år på vår hemsida (reklam). Vänligen maila
då er logotyp till kansli@goteborgsim.se och ange ”Logotyp till hemsida –Sponsorsim”.

Tack för Ert stöd! Hjärtligt välkomna!
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Sponsoranmälan för stöd till alla simmare
Företag/Privatperson:
Kontaktperson:
Adress:
Postnr:

Ort:

Telefon:

E-mail:

Vårt företag väljer att stödja klubben med ____ öre / meter.
Vi begränsar beloppet till max _______ kronor

Information: Totala antalet simmade meter under förra årets sponsorsim
blev 275 000 meter fördelat på 60 simmare (genomsnitt per simmare 3600
meter). Sponsring av 2 öre per meter skulle resulterar i 0,02*275 000 =
5500 kronor. I år tror vi på fler antal totalt simmade meter av våra duktiga
simmare.

Vid sponsring som totalt övergår 2500 kronor erhålls följande:
- Logotype visas på vår hemsida under 1 år (reklam)
- Utsedd till officiell sponsor av en simgren vid Ullbergstrofén
- Annan exponering vid Ullbergstrofén (reklam)
Ullbergstrofén är vår stora tävling som lockar simmare från hela Sverige. Tävlingen
avgörs under 3 dagar, 28 april-30 april 2012 i Valhallabadet.

Tack för Ert stöd! Hjärtligt välkomna!
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