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Kungälvs HK har 650 ungdomar som leds av 100 ledare och som varje dag gör allt för att flickor och pojkar,
damer och herrar ska få en meningsfull sysselsättning och en möjlighet att utvecklas inte bara till en bra
handbollsspelare, utan också som en god medmänniska.
För att kunna göra detta är våra partners viktiga i bygget för framtiden och föreningens utveckling. Allt fler
partners väljer att bli en del utav vår verksamhet, inte minst vårt affärsnätverk som vi valt att kalla Passningen.
I broschyren hittar ni en rad olika möjligheter att synas tillsammans med oss och i en utvecklande miljö, här
hittar ni exempel på:










Arenaexponering
Medial exponering
Dräktreklam
Nätverket Passningen
CSR
Akademi
1970 klubben
Paketlösningar
Bohus Cup

Självklart kan ni sätta ihop ett helt eget paket som passar er och era möjligheter.
Varm välkomna som partner till Kungälvs HK, Bohus Cup och KHK Akademin.
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Arena/Skyltpartner *
Med reklam i vår arena får ditt företag exponering under hela säsongen.
I samtliga paket ingår (2 årskort/VIP) 1) Endast vid matcher i SHE
Mimershallen

Plats

Mått

Mittcirkel

Ø 4m

Golvreklam1

Kostnad

Idrottshallen

Båda

Antal

Mått

Kostnad

Antal

50 000 kr

1

-

-

-

-

4 x 1,5m

35 000 kr

5

-

-

-

-

Målsida

3 x 0,7m

20 000 kr

2

3 x 0,7m

10 000 kr

4

25 000 kr

Långsida

1 x 1,8m

15 000 kr

16

1 x 1,8m

7 500 kr

10

20 000 kr

Kortsida

1 x 1,8m

10 000 kr

16

1 x 1,8m

5 000 kr

20

12 500 kr

SKISS MIMERSHALLEN
* Tryckkostnader tillkommer
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Med dräktreklam exponeras du ofta i media, en exklusiv plats för en exklusiv partner. Dräktreklam ingår i
Bransch, Guld, Silver och Bronspartnerskap. Det finns ett visst antal platser på matchdräkten så här gäller det att
vara först till kvarn.

Dräktreklam *
Samtliga Ställ Seniorer Dam & Herr
• Matchtröja 40 000 kr (2 årskort/VIP)
• Matchshorts 20 000 kr (1 årskort/VIP)
• Tröja ledare 10 000 kr
• Uppvärmningströja 7 000 kr

Dräktreklam på ungdomsställ se partnerpaket.
* Tryckkostnader tillkommer
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SOCIALA MEDIER
• Hemsida • Facebook • Instagram • Youtube kanal
Våra sociala medier för Kungälvs HK och Bohus Cup följs utav runt 5000 följare och hemsidan har runt 1000 visningar per vecka.

TV
Svensk Handboll (Handbollsligan och SHE) har avtal med TV4.
Ett antal dammatcher i SHE sänds i TV4s kanaler C More, TV4 Sport, TV12 eller Sportkanalen.
Alla dammatcher webbsänds via SHE play. Alla herrmatcher sänder vi via Streamify

TIDNINGAR
Vår lokala tidning Kungälvs Posten har återkommande matchrapportering och reportage om
och kring vår förening i stort sett varje vecka. Alla våra annonser för match, sommar– och
vintercamp, skolhandboll m.m. finns i Kungälvs Posten både i pappersform och digitalt. Flera
reportage i morgontidningar, främst i Göteborgs Posten men även i GT och Aftonbladet.

DIGITALT
Vårt matchprogram finns i ett digitalt format som man enkelt kan klicka fram i mobilen, paddan och datorn. Här är alla logotyper, annonser och klubbar länkade direkt till respektive
kanal. Med ett digitalt matchprogram når vi flera tusen användare på en gång.

NYHETSBREV
Några gånger per år skickar vi ut inbjudningar och nyhetsbrev till våra medlemmar och
partners. I samband med detta finns möjlighet att skicka med reklam och erbjudanden.

PUBLIK
Vår publik är vår främsta målgrupp och med våra senaste års framgångar ökade publiksnittet
rejält. Damseniorerna hade gångna säsongen ett snitt på 791 åskådare per match vilket
placerade dem 4:a i damligan. Herrarna hamnade på runt 400 åskådare per match i Herrallsvenskan.
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Passningen är ett nystartat affärsnätverk som stöder Kungälvs Handbollsklubbs Akademi med ca 200 ungdomar i åldern 15–19 år. Kungälvs Handbollsklubb Akademi är ett sätt att fostra elitspelare ur egna led, allt i ett
led för att minska behovet av att värva spelare utifrån, men också för att ge våra ungdomar som vill satsa på
handboll en chans att göra det i sin moderförening.
Sedan starten av akademin 2014 har föreningen fostrat flera spelare som gjort landslagsdebut i ungdomslandslagen. Arbetet med akademin har också gjort att Kungälvs HK som ett utav få klubbar lyckats nå USM
finalsteg med 3 lag flera år i rad.
Som medverkande i nätverket Passningen är du en del i Kungälv HKs satsning på egna produkter.
För 15 000 kr medverkar ni med 2 personer i nätverket Passningen och får för det:
 4 partnerträffar i samband med SHE match
 Valfri Bohus Cup aktivitet.
 Minst 4 nätverksträffar – företrädesvis frukostmöten ute hos företagen.
 Inbjudande företag håller en presentation på 20 min och ytterligare 2 företag erbjuds
att presentera sig på ca 5 min.
 2 säsongskort för grundserien och eventuellt slutspel/kval
 Inbjudan till Partnergolf
 Exponering/presentation på hemsida/matchprogram och storbild
För ytterligare 5 000 kr får ni er logotype på Akademins matchtröjor
(tryckkostnad tillkommer)
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CSR-PROJEKT
Corporate Social Responsibility (CSR) innebär
att ta ett socialt ansvar. Det vill Kungälvs HK göra, både
på och utanför plan. KHK är med över 700 aktiva ungdomar och ledare, ett CSR-projekt i sig. Räknar vi in Bohus Cup med 7 000 deltagare från ca 5 länder och klasser för parahandboll så är vårt sociala engagemang i en
klass för sig.
Vi vill som en viktig samhällsaktör fostra goda samhällsmedborgare och skapa gemenskap, kamratskap, förståelse och tillit mellan människor.

Som CSR partner delar du vår värdegrund:
Glädje trygghet och gemenskap
Demokrati, delaktighet och jämställdhet
Bredd- och elitsatsningar.
Allas rätt att vara med
Ledarskapet
Droger, tobak och alkohol
Rent spel
Lagspelare

#VISTÄLLERUPP
Vi är 26 lag i SHE och Handbollsligan som tillsammans
bestämt oss för att göra mer för vårt gemensamma
samhälle. För våra barn och ungdomar. Vi vill tillsammans bli en ännu viktigare samhällsaktör. För oss är
fair play lika självklart på som utanför planen. Vi ställer upp!

VAD ÄR #VISTÄLLERUPP?
#viställerupp är en manifestation för de samhällsinsatser som klubbarna (23 st) SHE och Handbollsligan
idag genomför. #viställerupp är också ett sätt för oss
att kommunicera de positiva värden som handbollen
står för. En handbollsspelare ställer upp för sina medmänniskor både på och utanför planen.
VAD INGÅR I #VISTÄLLERUPP?
#viställerupp är en gemensam benämning av våra
samhällsengagemang. Varje klubb väljer själv vilka
aktiviteter inom samhällsområdena: Hälsa, Integration, Inkludering och Utbildning inkluderas i
#viställerupp. Fokus är barn och ungdomar.

Läs mer om varje punkt här!

VARFÖR GÖR ALLA KLUBBAR DETTA TILLSAMMANS?
Vi vill bli bättre på att lyfta allt det positiva som vi redan
gör för barn och ungdomar. Om vi kan få större uppmärksamhet och mer resurser så kan vi också stärka och utveckla detta arbete.
VILKA ÄR LIGORNAS AMBASSADÖRER?
Loui Sand, Tobias Karlsson och Sabina Jacobsen. För Kungälvs HK, Elin Sige och
Linus Lövgren

BLI CSR PARTNER TILL KUNGÄLVS HK
Huvudpartner

Officiell partner

Företagssupporter

Från 100 000 kr
Maximalt 5 partners

Från 50 000 kr
Maximalt 20 partners

Från 10 000 kr
Upp till 50 partners
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HANDBOLL FÖR ALLA
KHK har planer att säsongen 2019/20120 starta upp Handbollsträning för ungdomar med funktionsvariationer.

STÖDGRUPP FÖR INVÅNARE
Bohus Cup skänker årligen varor som blivit över till stödgruppen, som hjälper invånare som har det svårt.
PROVÉ – ATTITYD
I samarbete med Prové – ”attityd” vi vill påverka barn och ungdomars attityder och ge bättre förutsättningar genom att bidra till en sund värdegrund i vår förening.
DUNROSS
Alla ungdomar ska få ha möjlighet att deltaga på lika villkor. Stiftelsens huvudsakliga syfte är att stödja barn och
ungdomars fostran bland annat avseende frågor som rör människors lika värde, arbete mot mobbning, rasism
och sexism samt att engagera föräldrarna i föreningens arbete i dessa frågor. Stiftelsens förhoppning är att de
föreningar som uppbär stöd gemensamt ska hjälpas åt att sträva för att utbilda barn och ungdomar, med idrotten som sammankopplande verktyg.
IDROTTSSKOLAN
Samarbete med kommunen om att ge barn i Kungälvs kommun möjligheten att testa på olika idrotter. Målsättningen är att barnen skall hitta en idrott som passar dem, så att de vill fortsätta att idrotta och delta i föreningslivet.
SKOLBESÖK
Vi besöker så många klasser i årskurs 1–3 i Kungälvs kommun som möjligt och ger dem en lektion i handboll.
Inte alltför ofta är det föreningens seniorspelare som gör besöken.
SAMHÄLLSKONTRAKTET
Representanter från olika samhällsfunktioner som polis, arbetsförmedling, bostadsbolag, föreningsliv, kyrkor,
och ideella organisationer arbetar gemensamt för att bidra till ett socialt hållbart samhälle och den sociala översiktsplanens konkreta mål att:
 innan 2020 minska utanförskapet med 20 procent.
 innan 2020 ska utanförskapet halveras i de mest utsatta områdena i Kungälvs kommun.
 alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad etableringsperiod (2 år), finnas i arbete alternativt utbildning.
UTESIMBADET
I samarbete med kommunen driver föreningen utesimbadet under sommarmånaderna. Detta gör att barn, unga
och vuxna som inte har möjlighet att ta sig ut till havet kan bada och umgås i centrala Kungälv.
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Branschspartner från 100 000 kr
• Skylt i Mimershallen & Idrottshallen
• Logotype framsida på seniorlagens matchställ *
• Logotype i samtliga matchannonser
• Logotype i samtliga matchprogram
• Logotype i samtliga Bohus Cup annonser
• Matchvärd vid 4 hemmamatcher **
• Fem årskort/VIP kort till samtliga hemmamatcher
• 10 fribiljetter till varje hemmamatch

• Banner i huvudet på KHK hemsida
• Logotype med länk på KHK hemsida
• Samtliga inköp Kungälvs HK gör i er bransch, skall i

största möjliga mån köpas genom branschpartner
• Deltagande i utav klubben anordnade partnerträffar
• Ta del av andra partners rabatter och erbjudanden
• Synas med logotype i KHK Klubb TV sändningar
• Möjlighet att ”äga” en klubb TV sändning

Guldpartner från 75 000 kr
• Skylt i Mimershallen & Idrottshallen
• Logotype på seniorlagens matchställ *
• Logotype i samtliga matchannonser
• Logotype i samtliga matchprogram
• Logotype i samtliga Bohus Cup annonser
• Matchvärd vid 3 hemmamatcher **

• Tre årskort/VIP kort till samtliga hemmamatcher
• 5 fribiljetter till varje hemmamatch
• Logotype med länk på KHK hemsida
• Deltagande i utav klubben anordnade partnerträffar
• Ta del av andra partners rabatter och erbjudanden
• Synas med logotype i KHK Klubb TV sändningar

Silverpartner från 50 000 kr
• Skylt i Mimershallen & Idrottshallen
• Logotype på seniorlagens matchställ *
• Logotype i samtliga matchannonser
• Logotype i samtliga matchprogram
• Logotype i samtliga Bohus Cup annonser
• Matchvärd vid 1 hemmamatch **

• Två årskort/VIP kort till samtliga hemmamatcher
• 2 fribiljetter till varje hemmamatch
• Logotype med länk på KHK hemsida
• Deltagande i utav klubben anordnade partnerträffar
• Ta del av andra partners rabatter och erbjudanden
• Synas med logotype i KHK Klubb TV sändningar
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Bronspartner från 35 000 kr
• Arenareklam i Mimershallen
• Logotype på seniorlagens matchställ *
• Logotype i samtliga matchannonser
• Logotype i samtliga matchprogram
• Två årskort/VIP kort till samtliga hemmamatcher

• 2 fribiljetter till varje hemmamatch
• Logotype med länk på KHK hemsida
• Deltagande i utav klubben anordnade partnerträffar
• Ta del av andra partners rabatter och erbjudanden

Matchpartner 12 000 kr

Spelarpartner 8 - 10 000 kr

• Logotype i matchannonser
• Logotype i matchprogram
• Matchvärd vid 1 hemmamatch **
• Fyra biljetter till köpt hemmamatcher
• Logotype med länk i matchannons på KHK hemsida
• Synas med logotype i KHK Klubb TV sändningar

Välj en spelare (8 0000 kr dam eller herr) som du/ni vill
synas tillsammans med (10 000 kr dam+herr spelare).
• Logotype på vald spelares matchshorts*
• Logotype vid vald spelare på hemsidan
• Logotype/annons vid spelare på roll-up i arena*
• Logotype i matchprogram
• 2 årskort till hemmamatcher

Eventpartner 2 – 20 000 kr

Ungdomspartner 10 000 kr

• Bollpartner, 1 match 3 000 kr, säsong 20 000 kr
• Inspringspartner 1 match 2 000 kr, säsong 18 000 kr

Som ungdomspartner syns din logotype på samtliga matchställ som köps in till ungdomslagen *
2 årskort/VIP till seniorlagens hemmamatcher
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Sätt ihop ditt egna paket 2 - 100 000 kr

1970 Klubben - 1970 kr

Självklart kan ni sätta ihop ett eget paket som passar
era behov bäst. Tillsammans lägger vi upp en strategi
och ett innehåll som funkar för er. Kanske har ni
egna idéer och/eller önskemål.

• Namn med länk på hemsidan
• Namn i matchprogram
• 1 årskort till hemmamatcher

* Tryckkostnader tillkommer
** Följande ingår i ett matchvärdskap:
• Medverkan i matchannons KP med eget budskap
• Möjlighet att bifoga eget reklamblad i matchprogram
• Möjlighet att visa upp företag i samband med match
• Företagspris till bäste spelare
• Högtalarreklam i samband med utvald match
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En av nordens största inomhusturneringar i handboll.
• Över 500 lag,
• Cirka 7000 aktiva,
• Minst 30 000 besökare.
Spelare, domare, funktionärer, föräldrar & kompisar
från hela Europa.
Arenapartner
Med reklam i vår finalarena får ditt företag exponering under
hela turneringen.

Mittcirkel

Ø 4m

Final arenan

25 000 kr

Golvreklam

4 x 1,5m

Final arenan

10 000 kr

Målbur

3 x 0,7m

Final arenan

8 000 kr

Arenaskylt

1 x 1,7m

Final arenan

5 000 kr

Köp hela B-slutspelet som då heter ert företagsnamn

50 000 kr

Tryck på Bohus Cup 2019 segrare tröja

25 000 kr

Logotype med länk på hemsida

5 000 kr

Om ni inte har eget material tillkommer framtagnings och eller tryckkostnader.

Välj att synas i en utvecklande och fartfylld miljö, fylld av glädje, vänskap och massor av härliga minnen.
Vill ni också vara med så kontakta oss på info@bohuscup.se
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TACK!
Varje krona vi får från dig som samarbetspartner betyder mycket för vår förening. Den betyder
att vi kan fortsätta att utvecklas som en av Västsveriges största handbollsföreningar. Den betyder
att vi kan låta barn och ungdomar spela, umgås och fostras inom handbollen, till handbollsspelare och goda människor. Den betyder också att vi kan fortsätta vår satsning mot toppen och att vi
kan fostra spelare som når eliten både nationellt och internationellt. Ditt bidrag gör också att alla
som jobbar för och med vår förening känner att det är värt allt hårt och många gånger ideellt arbete.
Handboll handlar om gemenskap och glädje som bygger på ett gemensamt intresse. En gemenskap som sträcker sig över gränser och kulturer. Kungälvs Handbollsklubb står för kommunens
bredaste ungdomssatsning med verksamhet för både flickor och pojkar, från handbollsskola för
de allra minsta till elit på seniornivå.
Vill du veta mer kontakta oss på: info@kungalvhk.se
Vill du ge ett bidrag gör du det på: BG 422-0224
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