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Ett partnerskap med oss bygger på affärsmässiga grunder och det 

självklara valet när du ska utveckla din verksamhet. Utöver ett eta-

blerat nätverk, fartfylld handboll och glädje i fokus tar vi ett stort 

samhällsansvar där vi tillsammans gör en insats för ett starkare och 

mer inkluderande Alingsås. För oss är ett samarbete en långsiktig, 

gemensam resa med verksamheter som delar våra värderingar och 

ambitioner om framtiden. En resa där vi hjälper varandra framåt och 

har fantastiskt roligt. Tillsammans med er kan vi utveckla vårt och 

ert erbjudande och tillsammans nå många målgrupper.

Varmt välkommen!

”tillsammans gör vi en insats för ett 
starkare och mer inkluderande Alingsås”

julia ryding klubbchef
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TILLSAMMANS MED ER 
Inom Alingsås Handbollsklubb drivs vi av ambition, hjärta och kamratskap.  
Det genomsyrar hela vår verksamhet, från yngsta flick- och pojklag till vår elitverksamhet. 

i lämnar en säsong som fortsatt präglades av pandemi och 

coronarestriktioner. Matcher inför halvfulla läktare, utebliv-

na träningar för vissa grupper och inställda cuper. Men lagom 

till april och Potatiscupen släppte restriktionerna och vi fick väl-

komna handbollstokiga barn, ungdomar, ledare och föräldrar till 

Alingsås och Potatiscupen. Men vi ser ödmjukt positivt på kom-

mande säsong och planerar för träningar, seriespel, utbildningar 

och möjlighet att återigen träffa våra trogna fans och partners. 

För Alingsås Handbollsklubb ligger det också i sakens natur att 

som ideell förening arbeta med samhällsnytta och ekonomisk och 

social hållbarhet. Genom vårt lag Handboll för alla (HFA), som varit 

en del av vår ordinarie verksamhet sedan 2019, har vi fått en ännu 

större bredd inom vår förening. HFA är en gående handboll riktad 

till alla med funktionsvariation. Sedan några år tillbaka har vi även 

breddat ungdomsverksamheten. Från sex års ålder erbjuds rörel-

seglädje både med och utan boll. Nu kan vi stoltsera med att ha lag 

i alla åldersklasser på flick- och pojksidan. 

Idrotten är en stor del av folks sociala liv, pulsen i staden och 

vardagen för så många människor. Kombinera dessa positiva vär-

den som idrotten besitter med din verksamhet i en positiv miljö. 
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EN LJUS FRAMTID 
Efter en tuff pandemi som har begränsat oss och 
våra möjligheter att ses börjar vi se ljuset i tunneln. 

ack vare er partners tog vi oss igenom en tuff period. Alingsås HK tack-

ar djupt för att ni står upp och stöttar oss i krävande och ovissa tider. 

Nu ser vi framemot en säsong där vi kan ta oss tillbaka till topp 4 och 

så småningom spela om guldet i en eventuell final. Samtidigt vill vi kunna 

bjuda in er partners till kvalitativa träffar ihop med vårt affärsnätverk. 

Alingsås HK skall vara den självklara mötesplatsen för alla som vill vara 

med att bygga staden Alingsås. Vi jobbar ständigt med att kombinera 

bredd och elit där vi vill att alla skall känna sig välkomma. Jag är oer-

hört stolt över att varit med på klubbens fantastiska resa under de 

senaste åren. Det är attraktivt för spelare att vara en del av vår 

sportsliga satsning både på herr -och damsidan. Flera av våra 

spelare finns representerade i både landslag och klubbarna 

i de stora ligorna vilket är ett resultat av en framgångsrik 

verksamhet. Tillsammans med er kan vi fortsätta att ut-

veckla vårt kära Alingsås HK.

Ambition - Hjärta - Kamratskap
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ALINGSÅS HK PARTNERPAKET
Alingsås HK är det självklara valt för den som vill synas i Alingsås.  Välj ur en diger meny vilken exponering eller 
annat upplägg som passar bäst. Det sammanlagda värdet avgör grad av partnerskap. 
Välkommen till en ny säsong som partner till AHK!

ALLA PARTNERNIVÅERNA INNEHÅLLER: 

• Företagslogga på hemsida och i gameday-appen.

• Nyhetsbrev

Oavsett partner är vi alltid öppna för att hitta den bästa lösningen 

och möta dina önskemål. Precis som på planen gör vi allt vi kan för 

att nå fram till ett perfekt avslut.

HUVUDPARTNER   |  500 000 kr

DIAMANTPARTNER   |  300 000 kr

GULDPARTNER   |  100 000 kr

SILVERPARTNER   |  75 000 kr

BRONSPARTNER   |  45 000 kr

AFFÄRSNÄTVERK   |  12 000 kr
Vi vill skapa en attraktiv mötesplats för våra partners. 

Med sin tydliga koppling och engagemang till Alingsås 

Handbollklubb och dess verksamhet skapar vi ett:

• Nätverk där företag och företagare kan vidareutveckla sin affär

• En kraft att dela kompetens och erfarenheter med andra företag.

• Forum för möten med aktuella teman, ämnen och föreläsare

• Sammanhang att hitta potentiella partnerskap och nya affärer.
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”Jag är oerhört stolt över att ha varit 
med på klubbens fantastiska resa”

christer mårtensson partneransvarig



L O G G A

AHK DIGITALA KANALER
Följare i AHKs digitala kanaler.

   Facebook  7 300

   Instagram  2 950

   Twitter  3 050

   AHK-appen  4 500

DIGITAL MENY 
EXPONERING AV VARUMÄRKE I VÅRA DIGITALA KANALER

Tillsammans med oss kan du synas i våra digitala kanaler. En perfekt plats för dig som vill nå ut utanför 
arenans väggar, dygnet runt. Även här diskuterar vi gärna det upplägg som passar er bäst.

Genomsnitt varje månad
Visningar: 70 000
Interaktioner: 40 000

Sammanlagt under säsong
Visningar: 630 000
Interaktioner: 360 000

@alingsashkofficiell @alingsashkfacebook/AlingsasHKwww.ahk.nu App: Alingsas HK - Gameday

Facebook, Instagram, Twitter och AHK-appen. 
Statistik period under säsong september - maj.

VAD ÄR #VISTÄLLERUPP?
Handbollens 26 elitlag i dam-och herrligorna har gemensamt bestämt 

sig för att gå samman under namnet #viställerupp för att visa våra 

samhällsinsatser och för att göra mer samhällsnytta.

NY MARKNAD NYA MÖJLIGHETER

MER ÄN HANDBOLL
Alingsås HK är en viktig del i kommunens idrottsliv och har som starkt varumärke unika möjligheter att 
bidra positivt på och utanför idrottens arena. Vi vill dela med oss av idrottens positiva kraft och förmågan 
att förena och aktivera människor. Tillsammans med er vill vi skapa positiva mervärden i vår region.

*RÄCKVIDD DIGITALA KANALER

HUVUDPRESENTATÖR   |  150 000 kr

AVSÄNDARE TILL VERKSAMHET   |  75 000 kr

SUPPORTER TILL #VISTÄLLERUPP  |  10 000 kr

Som #viställerupp-partner är ni med och bidrar till Alingsås 

HKs långsiktiga sociala arbete. Genom er delaktighet ska-

pas en viktig lokal samhällsutveckling för en bättre, mer 

hälsosam och inkluderande plats för våra medmänniskor. 

Era kunder och medarbetare kommer att känna stolthet 

för ert företag som bidrar till viktig social hållbarhet.

Här är ett bra exempel på hur vårt digitala sammar-

bete kan se ut. Kontakta oss för att prata om nya 

möjligheter, specialanpassade just för ditt företag.



Alingsås HK
Bryggaregatan 4
441 30 Alingsås

Info@ahk.nu

Christer Mårtensson  |  0707 35 63 84

#blåtthjärtaahk


