
DEN AKTIVA MÖTESPLATSEN

FÖRETAGSPARTNER På HYLL IE  SPORTCENTER

FRUKOST

KLUBBE
N!

Nu även med

för partner- 

nätverket!



Nu har Bellevuestadion bytt namn till Hyllie Sportcenter. 
Namnbytet är dels ett resultat av att vi vill profilera vårt 
geografiska läge i Hyllie, dels en del av moderniseringen 
av vår unika anläggning. Vi är numera ett komplett 
sportcenter med ett utbud som ni inte finner någon 
annanstans i Sverige. 

Vi är den naturliga mötesplatsen för både företagsevents 
och personalaktiviteter. Som företagspartner hos oss 
kommer dessutom namnbytet och omprofileringen 
av anläggningen vara extra positivt då vi går in i en 
händelserik period tillsammans med er. 

Vi ses på  
Hyllie Sportcenter! 

Välkommen till  
Hyllie Sportcenter!

14 Tennisbanor, varav 8 inomhus och 6 utomhus
10 Badmintonbanor
8 Squashbanor
4 Padelbanor varav 3 utomhus och 1 inomhus
10 Bordtennisbord
3 Beachvolley-/Beachhandbollsplaner
2 Innebandy-/Innefotbollsplaner
Gymnastik- och danssal
Grupptränings- och yogasal
Actic Gym, Fysioterapi och Massage
Inomhusgolf
Café med servering, Shop
4 Omklädningsrum med duschar och bastu
2 Möteslokaler och 2 Solarium

Bli FÖretAGSpArtner!
Hyllie Sportcenter är ”Sveriges mest kompletta sport- 
och friskvårdsanläggning”. Vi har dagligen ca 1.000 
besökare som ert företag har möjlighet att exponera 
emot. Våra stora ytor och lokaler är en perfekt mötes-
plats för er när ni vill vara aktiva.

Som företagspartner på Hyllie Sportcenter får du bra 
exponeringsmöjligheter, trevliga nätverksträffar, gratis 
konferenslokal och andra exklusiva förmåner. En nyhet 
är vår Frukostklubb med aktiviteter och intressanta 
gäster en fredagsmorgon i månaden.

erBJUDAnDe!
• Frukostträffar med aktiviteter och föredrag
• Inbjudan till övriga nätverksträffar
• Reklamplats på samlingsskylt
• Logga på hemsidan och presentation i nyhetsbrev
• Fri tillgång till konferenslokal
• Medlemspris på racketsporter och shopvaror

priS: enDASt 5.000:- per år

“Utmana personalen eller kunder på 
en kul aktivitet – alltid uppskattat”.

Stefan Krüeger

VD Hyllie Sportcenter 
stefan@hylliesportcenter.com



Den AktiVA 
mÖteSplAtSen!

FrUkoStklUBBen

FÖretAGSnätVerk

På Hyllie Sportcenter kan du utmana 
personalen, kunder eller kompisgänget. 
Vi skräddarsyr en lösning som passar era 
önskemål. 

Ni har även möjlighet att anordna konferens 
med aktiva inslag för deltagarna som t.ex. 
beachvolley, racketlon eller padel.

Frukostklubb träffas en fredagsmorgon 
i månaden på Hyllie Sportcenter. Vi ut-
övar olika aktiviteter som padel, tennis, 
inomhusgolf eller yoga. Därefter tar vi del 
av en härlig frukostbuffé och lyssnar till ett 
intressant föredrag av vår inbjudna gäst. 
En mycket trevlig början på fredagen med 
motion, nätverkande och kunskap!

Vårt företagsnätverk är snabbt växande 
med framgångsrika företag från olika 
branscher. Vi ses under avspända former 
och har trevligt tillsammans. 

I och med namnbytet och profileringen 
till Hyllie Sportcenter är det mycket som 
kommer att hända hos oss.

eXponerinG!
Som företagspartner hos oss får du 
möjligheter till bra exponering som t.ex.

• Skylt/vepa inne eller ute på anläggningen

• Ställ med marknadsföringsmaterial

• Annons i tidning, web eller nyhetsbrev

• Reklamplats på samlingsskylt

• Presentation i nyhetsbrev

• CSR-projekt

5000:-
per år exkl moms,  

tryck och  

reklamskatt

Bli företags- 

partner endast



TENNIS - PADEL - SquASH - BADMINTON - BORDTENNIS - BEACHVOLLEY - HANDBOLL - INNEFOTBOLL - INNEBANDY 

ACTIC GYM - GYMNASTIK - CHEERLEADING - DANS - YOGA - MASSAGE - FYSIOTERAPI - SOLARIuM - SHOP - CAFé

DINA SPORTER SAMLADE På ETT STÄLLE!

HYLLIE  SPORTCENTER ÄR DEN AKTIVA MÖTESPLATSEN I  MALMÖ.

ETT KOMPLETT SPORT-  OCH FRISKVåRDCENTER På 20 000 M²  

FÖR ALLA åLDRAR ÖPPET åRET OM. 

BOLLSPELSVÄGEN 3 216 25 MALMÖ 

TEL:  040-37 78 00 

www.HYLLIESPORTCENTER.COM  
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