
Torslanda HK 
Torslanda Idrottsväg 3, 423 32 Torslanda 

Tel. 0723-27 10 06 
 

Tillsammans arbetar vi för våra ungdomar 

Torslanda HKs ideologi och målsättning är att alla som vill skall 

kunna vara med i klubben. Att vara medlem i Torslanda 

Handbollsklubb skall alltid upplevas positivt och roligt. 

Att driva en förening så stor som vår kräver engagemang från alla 

närstående, dvs. spelare, föräldrar, far- och morföräldrar, styrelse, 

näringsliv och många andra. Vi är många som jobbar för att Torslanda HK skall kunna 

fortsätta att utveckla och förbättra sin verksamhet. Det är här vi behöver Dig! Vi är ständigt i 

behov av stöd och bra samarbete med både näringslivet och andra partners. 

Nu har Ni möjlighet att synas med våra fina ungdomar och Torslanda HK. Det handlar inte 

bara om handboll utan lika mycket om en social insats vilket kan göras på många olika sätt. 

Sponsorerbjudande “Guld” 1 – 3 års avtal 

• Logo på hemsida med direkt länk till er hemsida 

• Logo i programblad 

• En presentationshelg i hallen där ni får möjlighet att presentera er och era produkter 

för besökare till A-lgsmatcher och till alla ungdomslagsmatcher och träningar 

• Tre årskort för fri entre till a-lagsmtcher 

• Presentera medlemserbjudande – skapa ett riktat erbjudande till alla THK medlemmar 

som de får ta del av genom att visa upp sitt medlemskort 

• Skylt i hallen som syns i sändning  

• Logo på Herr ELLER Dam tröja 

• Logo på Golvet – 3000x900 rättvänd som syns i sändning 

• Agera Matchvärd och bli omnämnd i hallen och som pre-roll i Solid sport sändningen 

”Matchen presenteras av” 

• Riktade utskick till medlemmar 

Ovanstående ”paket” erbjuder vi för 40 000kr/år, avtalet kan tecknas på ett eller flera år. 

Skulle Ni sakna något eller önskar att göra något annat så hör gärna av Er till mig. 

John Skantze, Styrelseledamot Torslanda HK, 0708-712122 


