FÖRSLAG TILL SPONSRING
Haninge Cheer Elite kommer anordna distriktsmästerskap i
Cheerleading 2017 för region Stockholm och Mellersta den
11-12 mars i Rosvalla Arena i Nyköping, det kommer vara ca 80 lag,
ca 1500 aktiva och vi hoppas på en publik på minst 2000 personer.
Cheerleadingen i Sverige ökar varje år och fler och fler får upp
ögonen för denna fartfyllda sport. I år har den även tagits upp på
internationella olympiska kommitens lista och får då ett tillfälliga
erkännanden, vilket på sikt kan leda till att sporten lyfts in i OSprogrammet.
Nu söker vi sponsorer och det vi kommer kunna erbjuda är:
•
•
•
•
•

Plats i programbladet, trycks i 1000 ex
Roll-uper som står bredvid tävlingsgolvet.
Loggorna kommer läggas upp på den officiella hemsidan
dm2017.se, där alla föreningar och anhöriga kommer söka info
Eventet kommer livestreamas och i pauserna kommer era loggos
att loopa i ett bildspel samt på back-drop i arenan.
Förhoppningsvis kommer eventet även att uppmärksammas
medialt. Lokaltidningar har gjort reportage om tidigare tävlingar
och det har varit korta inlägg på tv, både i ”Lilla aktuellt” och
Sportnytt. Även en dokumentär har visats på Svt, ”Svenska
cheerleaders” och ibland ser man div. uppträdanden på b.la
Sommarkrysset, i reklamfilmer m.m
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Vill du vara med?
För 5.000 kr eller mer, får du allt detta samt stödjer en liten sport
som hoppas kunna växa ännu mer! Era loggor (gärna i eps) samt
faktureringsuppgifter behöver jag senast den 20 februari, maila till
sandrap@eo.se.

//Sandra, Haninge Cheer Elite

Programblad

Sälj goda mellanmål och
tjäna pengar till lagkassan,
ni behåller hela 40%!

Har du ytterligare frågor eller funderingar,
tveka inte att maila!

www.eo.se
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