Marknadsföring & Tennis
Huvudsponsor tävling - 25 000 kr
• Sponsortavla vid entrén
• 3 banderoller för marknadsföring på utomhusbanor
• 1 marknadsföringsskylt inomhus
• 1 års fritt medlemskap i Båstad TS
• 10 stycken bollrör Företagsreklam i broschyrställ
• Annons och företagslänk på Båstad TS:s webbplats
• Logga på digital tv-skärm i tennishallen
• 5 timmar tennisträning med tränare
• Gratis tennistider á 20 timmar per år i mån av plats

Guldbollen - 15 000 kr
• Sponsortavla vid entrén
• 1 års fritt medlemskap i Båstad TS
• 10 stycken bollrör
• Företagsreklam i broschyrställ
• Annons på Båstad TS:s webbplats
• Företagslänk på Båstad TS:s webbsida
• Logga på digital tv-skärm i tennishallen
• 5 timmar tennisträning med tränare
• Tennis 1 timme om dagen i mån av plats

Huvudbanor - 10 000 kr
• 2 banderoller för marknadsföring på utomhusbanor
• Företagsnamn på sponsortavla i entrén
• Annons och företagslänk på Båstad TS:s webbplats

Frukostbollen - 7 500 kr
• Annons och företagslänk på Båstad TS:s webbplats
• Frukosttennis med gruppträning vid 4 tillfällen
• Reklamskylt i tennishallen

Silverbollen - 10 000 kr
• Sponsortavla vid entrén
• 1 års fritt medlemskap i Båstad TS
• Företagslänk på Båstad TS:s webbplats
• Logga på digital tv-skärm i tennishallen
• 5 timmar tennisträning i grupp med tränare
• Gratis tennistider á 20 timmar per år i mån av plats

Marknadsföring & Tennis
Marknadsföringsplatser
Reklamplatser/år
• Reklamskylt i hallen på långsida 3x1 m

5 000 kr

• Reklamskylt i hallen kortsida 3x1 m

7 500 kr

• Reklamskylt utomhusbanorna

5 000 kr

• Reklamplats bana inne

Offert

• Marknadsföring tävling:

3 000 kr

- Båstadtennis Corem Open
- Future tävlingar herr och dam
- Veteran SM

För mera information kontakta
Henrik Holm 070 – 994 20 18
Växeln 0431 – 685 00

Stötta tennisen i Båstad
Var med och stötta Båstad tennis och passa samtidigt på att
förbättra din egen tennis genom Båstad TS:s attraktiva
marknadsföringspaket.
Båstad TS arbetar intensivt för att få fram nya tennistalanger
för svensk tennis. Vi har de senast åren utvecklat
verksamheten för att möta den allt hårdare konkurrensen
från internationellt håll.
Hösten 2009 startade klubben Tennisprofilen som är ett
samarbete mellan den lokal grundskolan, gymnasiet och våra
sponsorer. Att kunna kombinera studier med högkvalitativ
träning ger spelarna en bra bas att stå på inför framtida
tennis.
Framgångsfaktorerna är många. Förutom ökad
träningsmängd betyder också den högpresterande miljön
som klubben har skapat mycket för spelarnas motivation och
prestation. Ditt sponsorskap gör det möjligt för oss att
fortsätta utveckla våra tennistalanger.

E-post: info@bastadts.se
www.bastadts.se

Hälsningar
Henrik Holm
Vd och sportchef

