
Bästa företagare!
Varför ska ditt företag investera i bättre simkunnighet och säkerhet bland våra barn och ungdomar 
i Täby? Eller ge fler aktiva simmare en hälsosammare idrottsvardag? 

Därför att vi tror att ditt företags varumärke blir starkare tillsammans med oss. När du blir en 
samarbetspartner till Täby Sim kan du synas, växa och samtidigt bidra till en god sak.  Vi har några 
förslag till dig. 

Täby Sim har idag 2500 aktiva medlemmar. Via skärmar på Tibblebadet, sociala nätverk (750 följare 
på Instagram) och hemsida når vi snabbt och brett ut med ert budskap till främst klubbens 
medlemmar. På www.tabysim.se kan du se vilka andra företag som ingår i vårt nätverk och som kan 
ha ytterligare ett värde för er affär och det ni vill verka för.

Tillsammans brinner alla vi samarbetspartner för att bygga en stark simidrott i Täby och vi tror oss 
kunna ladda varje varumärke positivt så att också försäljning och vinst ökar i alla delaktiga företag. 
För vi är övertygade om att våra aktiva i vuxen ålder tar vidare en positiv övertygelse om att just er 
investering gjorde skillnad i deras barndom. Varmt välkommen till Täby Sim!

Med vänlig hälsning,

Mats Lennerthson, Klubbchef mats.lennerthson@tabysim.se Tel: 076–9431967

http://www.tabysim.se/
mailto:mats.lennerthson@tabysim.se


Sponsorpaket 1
• Logotype och länk till ert företag, på vår

hemsida www.tabysim.se där ni kan berätta
om företaget samt vilka erbjudande ni har till 
våra medlemmar.

• Täby Sim Supporter T-shirt

Pris: 5000 kr

• Logotype och länk till ert företag på vår 
hemsida www.tabysim.se samt plats på vår TV-
skärm på Tibblebadet där du kan presentera 
företaget samt erbjudanden till våra medlemmar.

• Täby Sim Supporter T-Shirt

Pris 8000 kr 

Sponsorpaket 2

http://www.tabysim.se/
http://www.tabysim.se/




Sponsorpaket 3

• Logotype och länk till ert företag på vår 
hemsida www.tabysim.se samt plats på vår TV-
skärm på Tibblebadet där du kan presentera 
företaget samt erbjudanden till våra 
medlemmar

• Täby Sim Supporter T-Shirt

• Skylt på väggen i Tibblebadet

Pris 15000 kr 

Sponsorpaket 4
• Logotype och länk till ert företag på vår 

hemsida www.tabysim.se samt plats på vår TV-
skärm på Tibblebadet där du kan presentera 
företaget samt erbjudanden till våra medlemmar

• Täby Sim Supporter T-shirt
• Skylt på väggen i Tibblebadet
• Logga samt kort presentationstext eller erbjudande i 

två valfria grenar vid ett av Täby Sims arrangemang
• Del i ett sponsorutskick till klubbens samtliga 

medlemmar

Pris 25000 kr 

http://www.tabysim.se/
http://www.tabysim.se/


Sponsorpaket 5
Utrymme finns att komma överens om olika 
upplägg som kan innefatta annan typ av samarbete 
som tex försäljning, kick back mm

I paketet ingår:

• Logotype och länk till ert företag på vår 
hemsida www.tabysim.se samt plats på vår TV-
skärm på Tibblebadet där du kan presentera 
företaget samt erbjudanden till våra 
medlemmar

• Del i ett sponsorutskick till klubbens samtliga 
medlemmar

• Skylt på väggen i Tibblebadet

Pris enligt överenskommelse

http://www.tabysim.se/


Avdrag möjligt – nästa steg?

Du vet väl att företagare som sponsrar föreningar kan göra skatteavdrag för sponsring ?

Läs mer på skatteverket.se

Är du intresserad av att samarbeta och/ eller sponsra Täby Sim? 

Varmt välkommen att kontakta Klubbchef Mats Lennerthson mats.lennerthson@tabysim.se Tel: 076–9431967

Täby Sim ansvarar för att företagsinformationen vi erhåller läggs ut på hemsida, TV mm.

http://www.skatteverket.se/
mailto:mats.lennerthson@tabysim.se

