Sundsvalls
Schacksällskap
Sponsorerbjudande!
Satsning på Sundsvallsschacket

Sponsorpaket

Sundsvalls Schacksällskap är en ideell
förening som samlar schackintresserade (både
gamla som unga) i Sundsvall med omnejd.
Föreningens största uppgift är att främja
schackets utveckling i Sundsvallsregionen.
Föreningen är idag den ledande schackklubben
i Västernorrland. Nu görs en kraftfull satsning
i syfte att utveckla och bredda verksamheten i
synnerhet ungdomssidan. Med denna satsning
kan föreningen skapa möjligheter att bli en av
de ledande schackklubbarna i Norrland!

Att vara sponsor innebär att du stödjer
föreningen och dess utvecklingssatsning. Varje
sponsring är en engångsinsats medan
exponeringen gäller tillsvidare!

Målgrupp
Detta erbjudande vänder sig till företag (eller
organisationer/privatpersoner) som är kulturellt
och socialt engagerade. Företag som sponsrar
utveckling av ungdomsverksamhet. Företag
som vill exponera sina logotyper och
firmamärken. Företag som kopplas samman
med positiva värden. Företag som skapar
givande relationer i en positiv miljö. Företag
som tycker meningsfull fritidsverksamhet är
viktigt för Sundsvall, t ex som glädjekälla och
positivt redskap för att hålla ungdomar borta
från destruktiva aktiviteter!

Hur blir jag sponsor
Det är enkelt att bli sponsor till Sundsvalls
Schacksällskap. Kontakta oss via e-post till
webmaster@sundsvallsschack.se.
Du bestämmer själv vilken exponering du vill
ha. Maila oss dina uppgifter/önskemål så fixar
vi resten!
Betalning sker genom insättning av beloppet
på Sundsvalls Schacksällskaps bankkonto i
Svenska Handelsbanken 6341-454 813 651.

Bronspaket

Pris

1 000 kr

Exponering genom annonsering av egen länk
till ditt företag på föreningens hemsida!
Sundsvalls Schacksällskaps hemsida hittar du
på www.sundsvallsschack.se.

Silverpaket

Pris

3 000 kr

Som ovanstående - dessutom exponering av
egen annons eller logga till ditt företag på vår
hemsida!

Guldpaket

Pris 5 000 kr

Som ovanstående - dessutom exponering som
huvudsponsor genom riktad information vid
olika arrangemang såsom schacktävlingar,
inbjudningsturneringar, allsvenska lagmatcher
samt schackskolan Lördagsschacket och den
årliga Schackets Dag som bägge hålls på
Kulturmagasinet i Sundsvall!

Övrig sponsring
Det kan även diskuteras olika former av
sponsring genom anordnande av företagsevent
såsom
schackinstruktion,
föreläsningar,
simultanspel etc. Pris enligt ö.k.
Ditt företag kan även gärna stödja vår
verksamhet enkelt genom att bidra med
profilprodukter som exponeras genom
prisutdelning vid olika tävlingar!
Du kan även exponera dig som prissponsor
(valfri summa) vid olika tävlingar och att en
turnering då byter namn så att ditt företags
namn framgår!

__________________________________________________________________________________________

Sundsvalls
Schacksällskap
Fördelar med att stödja Sundsvallsschacket
Schack - denna fascinerande blandning av spel, konst, vetenskap och sport - är för livet och kan bedrivas av alla
åldrar och på alla nivåer. Schack utvecklar människan positivt såväl psykiskt som socialt och kulturellt och
Sundsvalls Schacksällskaps verksamhet fostrar till gott kamratskap i god föreningsanda!
Varför sponsra schack? Vi vill ställa en motfråga: Varför bara sponsra fotboll, hockey eller något annat som inte
har med den egna verksamheten att göra? För att bli en duktig schackspelare krävs det att du kan tänka kreativt,
planera, vara beredd att snabbt anpassa dig till nya situationer och hålla huvudet kallt. Är inte detta något som
man behöver kunna också i er verksamhet? Schack är en verksamhet som samlar många kreativa och intelligenta
människor – passa på att vara med på ett hörn!
Som sponsor till Sundsvalls Schacksällskap bidrar du med att hjälpa Sundsvalls barn, ungdomar, vuxna och
gamla i ett spel som tränar dem i logiskt och strategiskt tänkande. Flera oberoende studier visar att schack ökar
människors förmåga att lösa olika matematiska och logiska problem. Andra positiva effekter är förbättrad
koncentration och ökad visualiseringsförmåga!

Sundsvalls Schacksällskap
bildades 1877 och är en av Norrlands
ledande schackklubbar!

www.sundsvallsschack.se
webmaster@sundsvallsschack.se

