
DEN AKTIVA MÖTESPLATSEN

VÄLKOMMEN SOM FÖRETAGSPARTNER  

PÅ HYLL IE  SPORTCENTER



EXPONERINGSRÄTTIGHETER
• Reklamplats framträdande på sportcentret.

• Roll-up på valfri plats i sportcentret.

• Exponering i sportcentrets TV-skärmar.

• Ställ med marknadsföringsmaterial.

• Skyltplats på samlingsskylt inne i sportcentret.

• Företagets namn och logga med länk på hemsida. Presentation av företaget  
 med logga på Hyllie Sportcenters hemsida med länk till egen hemsida.

• Presentation i nyhetsbrev.

• Annons i Hyllie Sportcenters tidning.

FRISKVÅRD
• Fritt spel på racketsporter dagtid och medlemspris övriga tider.

• Gratis personal- och/eller kundevent.

ÖVRIGT
• Frukostklubben med padelspel, annan friskvård och föredrag.

• Inbjudan till nätverksträffar.

• VIP-pris på shopvaror.

• Fri tillgång till konferenslokal

PRIS: FRÅN 20.000:- 
(exkl. moms, reklamskatt och produktionskostnad).

HUVUDPARTNER

DEN AKTIVA MÖTESPLATSEN

Som Huvudpartner till Hyllie Sportcenter och en av våra föreningar blir företagets 
exponeringsmöjligheter optimala och ni har branschexklusivitet. Ni har även möjlighet 
att synas extra i samband med våra unika nätverksträffar. Vidare kan ni som Huvud-
partner erbjuda personal och kunder fritt spel, disponera vår konferenslokal samt hålla 
större event i våra lokaler. 



Som Guldpartner på Hyllie Sportcenter och en av anläggningens föreningar blir ni 
en exklusiv företagspartner med unik exponering på sportcentret och inbjudningar 
till intressanta nätverksträffar. Våra Guldpartners kan även bjuda medarbetare och 
kunder på fritt spel samt använda våra lokaler till olika former av konferenser. 

EXPONERINGSRÄTTIGHETER
• Reklamplats eller roll-up på framträdande plats i sportcentret.

• Exponering i sportcentrets TV-skärmar.

• Skyltplats på samlingsskylt inne i sportcentret.

• Presentation av företaget med logga på Hyllie Sportcenters hemsida med  
 länk till egen hemsida.

• Presentation i Hyllie Sportcenters nyhetsbrev.

FRISKVÅRD

• Fritt spel på racketsporter dagtid och medlemspris övriga tider.

ÖVRIGT
• Frukostklubben med padel, annan friskvård och föredrag. 

• Inbjudan till nätverksträffar.

• VIP-pris på shopvaror.

• Fri tillgång till konferenslokal.

PRIS: FRÅN 10.000:- 
(exkl. moms, reklamskatt och produktionskostnad).

GULDPARTNER

DEN AKTIVA MÖTESPLATSEN



Som företagspartner på får du exponering, nätverksträffar, gratis konferenslokal 
och andra speciella förmåner. En nyhet är vår frukostklubb med olika aktiviteter 
samt intressanta föredrag en fredagsmorgon i månaden. 

EXPONERINGSRÄTTIGHETER
• Skyltplats på samlingsskylt inne i sportcentret.

• Presentation av företaget med logga på Hyllie Sportcenters hemsida med  
 länk till egen hemsida. 

• Presentation i nyhetsbrev

ÖVRIGT
• Frukostklubben med padel, annan friskvård och föredrag.

• Inbjudan till nätverksträffar.

• Medlemspris på racketsporter samt shopvaror.

• Fri tillgång till konferenslokal.

PRIS: FRÅN 5.000:- 
(exkl. moms, reklamskatt och produktionskostnad).

FÖRETAGSSPARTNER

DEN AKTIVA MÖTESPLATSEN

FRUKOST

KLUBBE
N!

Nu även med

för partner- 

nätverket!


