
SPONSRA

MAIK

2021!
V Ä L J  D E N  D E L  A V  V Å R  V E R K S A M H E T  

S O M  D I T T  F Ö R E T A G  V I L L  S P O N S R A



Förutsättningar

• Ditt företag har i år möjlighet att sponsra en eller flera delar av vår 

verksamhet och därigenom få ökad exponering

• Fler än ett företag kan välja att tillsammans stötta en och samma del av vår 

verksamhet

• Både företag och privatpersoner har möjlighet att köpa och synas på årets 

Supportertröja

• Tröjorna går till tryck i början på juni så man skall ha bestämt sig senast 31 

maj om man vill vara med på tröjan

• Kontakta Alexander Nilsson vid frågor (alexander@maik.se / 070-581 52 41

mailto:alexander@maik.se


Säkra årets Supportertröja!

Pris: 350 kr (1000 kr för att få ditt namn tryckt

på tröjan som kommer att vara i

funktionsmaterial)

OBS! Glöm inte att märka din inbetalning med 

det namn som du vill ha tryckt på tröjan (gäller 

sponsring om minst 1000 kr) och/eller 

tröjstorlek (gäller sponsring om minst 350 kr)



UNGDOM
Ditt företag får (tillsammans med 

nuvarande sponsor Wiberger):

• Exponering på hemsidan/sociala medier i 

samband med gemensamma tränings- & 

tävlingsresor eller andra aktiviteter

• Klickbar länk på hemsidan

• Banderoll i gymmet

Pris: 30 000 kr



ELIT
Ditt företag får:

• Exponering på hemsidan/sociala medier i 

samband med junior- & senior-SM tävlingar 

samt andra tränings- och tävlingsresor

• Klickbar länk på hemsidan

• Banderoll på arenan

• Träningspass av elitaktiva (2 tillfällen/år, tid 

enligt överenskommelse)

Pris: 30 000 kr



Friidrottsskolan

Ditt företag får:

• Exponering på hemsidan/sociala medier 

vid nyheter

• Klickbar länk på hemsidan

Pris: 10 000 kr



Sky Is The Limit
7-8 aug

Ditt företag får:

• Exponering i appen Roster Athletics där man följer live-
resultat (synligt för alla och går att länka till er hemsida samt 
lägga in ytterligare info)

• Banderoll med logga ute på Åby Friidrott under tävlingarna

• Klickbar länk på hemsidan

• Nämnas inför och efter tävlingarna på hemsidan/sociala 
medier

Pris: 15 000 kr
OBS! För dubbla priset har ditt företag möjlighet att vara med i 
tävlingens namn.



MAIK INDOOR 

(2022)

Ditt företag får (tillsammans med nuvarande sponsor 
Kakservice):

• Exponering i appen Roster Athletics där man följer live-
resultat (synligt för alla och går att länka till er hemsida 
samt lägga in ytterligare info)

• Banderoll med logga i Friidrottens Hus under 
tävlingarna

• Klickbar länk på hemsidan

• Nämnas inför och efter tävlingarna på 

hemsidan/sociala medier

Pris: 15 000 kr
OBS! För dubbla priset har ditt företag möjlighet att vara 
med i tävlingens namn.



Mindre arrangemang & 
resultattävlingar

Ditt företag får:

• Exponering i appen Roster Athletics där man följer live-resultat 

(synligt för alla och går att länka till er hemsida samt lägga in 

ytterligare info). Se exempel till höger ->

• Nämnas inför och efter tävlingarna på hemsidan/sociala 

medier

Pris: 10 000 kr



Sportcamp & 

Åby Friidrott

• Klickbar länk på hemsidan

• Banderoll/skylt i gymmet & på arenan

Pris: 10 000 kr (exkl. framtagande av 

banderoll/skylt)



Inbetalning av din 
sponsorsumma kan 
göras via:

Swish: 123 314 30 70 

Bankgiro: 5187 – 98 98 

Faktura: Skicka faktureringsadress 

till info@maik.se 

OBS! Glöm inte att märka din inbetalning med 

det namn som du vill ha tryckt på tröjan (gäller 

sponsring om minst 1000 kr) och/eller tröjstorlek 

(gäller sponsring om minst 350 kr).


