
Vill ditt företag  
göra samhällsnytta?

Tiotusen kronor är en liten summa för ett företag, men betyder 
mycket för en ideell förening. Det är priset för vårt sponsorpaket 
Guld, där det ingår exponering på flera sätt: med en skylt i väl- 
besökta Torshallen, via banner på vår webbplats, nyhetsbrev,  
sociala medier och mycket annat. Sponsorpaketen Silver och 
Brons är lite mindre omfattande. Vänd och läs mer om detaljerna 
för de olika paketen. 

En breddklubb med spets
Gymnastiken är en av de idrottsgrenar som växer mest i Sverige. 
Göteborgs Turn är en framgångsrik gymnastikförening med cirka 
650 medlemmar inom barn-, trupp- och artistisk gymnastik.  
Föreningen växer kraftigt och är en breddklubb där de minsta kan 
lära sig gymnastikens grunder på ett lekfullt sätt, och samtidigt 
har vi spets, framförallt inom artistisk gymnastik där vi har flera av 
Sveriges bästa gymnaster i olika åldrar.

Utvecklingsarbete som lönar sig
Vi är stolta över vårt kontinuerliga utvecklingsarbete som har  
gjort att många ungdomar stannar länge i föreningen och  
utvecklar sitt ledarskap som tränare. Vi arbetar efter en  
utvecklingsmodell som hjälper oss framåt. Vi har både anställda 
tränare och ideellt arbetande tränare med spetskompetens som få 
gymnastikföreningar i Sverige kan mäta sig med.

Göteborgs Turnförening
www.goteborgsturn.se

Fysisk aktivitet och gemenskap är viktigt för barn  
och ungdomar. Med stöd av sponsorer kan vi köpa  
utrustning, hålla våra ledare utbildade och ge barnen  
en meningsfull fritid. Vi har fina sponsorpaket som 
ger stor positiv exponering för företagen.
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Sponsorpaket Guld   10 000 kronor/år

Våra sponsorpaket
Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal
Är du intresserad av att diskutera möjligheterna till sponsring? Kontakta 
ordförande Robert Smith på e-post ordforande@goteborgsturn.se eller 
ring 072-880 37 80. Vi kommer gärna och besöker er för att berätta mer 
om föreningens verksamhet. Kanske har ni andra idéer om sponsring än 
de färdiga paketen?

Sponsorpaket Silver   5 000 kronor/år

Sponsorpaket Brons   2 000 kronor/år

Turnvän   200 kr/år

Egen skylt 2x1,5 meter i Torshallen, tryckkostnad tillkommer. Banner på Turns webbplats och i medlemsbrev. 
En gång per termin uppmärksammas guldsponsorer genom ett större inlägg i Turns offentliga Facebookgrupp 
med 600 följare. Gratis inträde på Turndagen och av Turn anordnade tävlingar för åtta personer, fika ingår. Egen 
monter på Turndagen och andra event som klubben anordnar varje år. Uppmärksamhet på tävlingar och event, 
till exempel att sponsorn omnämns av presentatör. Möjlighet att komma och presentera på Turns årliga ledardag. 
Information från klubben om hur verksamheten utvecklas minst två gånger per år.

Egen skylt 1x0,5 meter i Torshallen, tryckkostnad tillkommer. Mindre banner på Turns webbplats och i medlems-
brev. En gång per termin uppmärksammas alla sponsorer genom inlägg i Turns offentlga Facebookgrupp med 600 
följare. Gratis inträde på Turndagen och av Turn anordnade tävlingar för fyra personer, fika ingår. Uppmärksamhet 
på tävlingar och event, till exempel att sponsorn omnämns av presentatör. Information från klubben om hur verk-
samheten utvecklas minst två gånger per år.

Företagsnamn på gemensam skylt med andra Bronssponsorer (cirka 1 cm hög text centralt placerad i Torshallen). 
Tryckkostnad tillkommer. Namn listat på Turns webbplats tillsammans med andra sponsorer. En gång per termin 
uppmärksammas alla bronssponsorer genom inlägg i Turns offentliga Facebookgrupp med 600 följare med namn 
och typ av sponsoravtal. Gratis inträde på Turndagen för två personer, fika ingår. Information från klubben om hur 
verksamheten utvecklas minst två gånger per år.

Gratis inträde på Turndagen för en person, fika ingår. Om du vill får du ditt namn med 
i listan över Turnvänner på föreningens webbplats. Swisha 200 kronor eller valfritt 
belopp till 123 004 10 53


