NU LADDAR VI FÖR KVALFEST!
Vilken häftig handbollsfest vi fick vara med om i den första kvalmatchen hemma. En helt fantastisk inramning inför drygt
1500 i Sparbankshallen. Nu laddar vi om inför den fjärde matchen hemma den 18/4, en match som kan bli helt avgörande
att ta steget upp i Handbollsligan. Vi tror och hoppas på en smockfull Sparbankshall, och vi hoppas kunna leverera ännu
en upplevelse när idrott är som bäst, kvaldramatik och fullsatt!
Innan match bjuder vi in till Pre-Game i Nöjeshallen för 200 gäster. Vi bjuder på mat/dryck och laddar tillsammans
upp med handbollsnack med tränare och handbollsprofiler. NI har möjlighet att boka ert egna bord(10 pers) och bli
VIP-Partner och synas lite extra bland alla sponsorer.

Till er sponsorer som har befintliga VIP-Säsongskort:

Notera att föranmälan krävs, platser är begränsade.
Anmäl er medverkar till hasse@hkvarberg.se senast 13/4.

Stöd oss extra genom våra Kval-paket med biljetter + exponering
VIP-Partner					4.000kr
- Ett eget bord på Pre-Game, 10 st platser inkl mat/dryck
- Bästa biljetter reserverade på läktaren
- Fika i paus
- Exklusiv exponering på Pre-Game med logotype scen + Roll-Ups.
- Exklusiv exponering på under match med logotype på storbildsskärm
- Exponering i matchannons
SKYLT-Paket					3.000kr
- Exponering längs planens långsida. Skyltkostnad ingår och kan återanvändas vid annat tillfälle.
- 2st VIP-biljetter till Pre-Game + bästa platser på läktaren sektion C
ELLER 5st biljetter endast till matchen.
- Fika i paus
- Exponering på under match med logotype på storbildsskärm
- Exponering i matchannons
SUPPORTER-paket				2.000kr
Hjälp till att öka stämningen i hallen och synas på vår publikklappa. Vi trycker upp 2000 klappor och er
logga är med på alla klappor. Max 10st företag.
- 2 st VIP-biljetter till Pre-Game ingår
ELLER 5st biljetter sektion C endast till matchen.
- Fika i paus
BILJETT-Paket					600kr
Utnyttja möjlighet att boka platser på läktaren för ditt företag, kunder eller medarbetare.
- 4st biljetter på sektion C
- Inkl fika i paus
- Ytterligare biljetter kan köpas till för 180kr/st.

