
BLI FÖRETAGSPARTNER 



HUVUDPARTNER
Som Huvudpartner på Hyllie Sportcenter blir företagets expone-
ringsmöjligheter optimala på sportcentret och ni blir inbjudna till 
unika nätverksträffar. Vidare kan ni som Huvudpartner erbjuda 
personal och kunder fritt spel, disponera vår möteslokal samt hålla 
större event i våra lokaler.

Exponeringsrättigheter 
• Exponering i sportcentrets mediakanaler. 
• Helsidesannons i Sportcentrets tidning.
• Ställ med marknadsföringsmaterial.
• Skyltplats på samlingsskylt inne i sportcentret.
• Företagets namn och logga med länk på hemsida.
• Möjlighet att samverka vid evenemang, branschexklusivt.
• Synas på LED-skärmar på fasaden.
• Presentation i Hyllie Sportcenters nyhetsbrev.

Friskvård 
• Fritt spel på racketsporter dagtid och medlemspris övriga tider.
• Vafri sport med instruktör i 2 timmar
• Personalevent enligt överenskommelse.
• Hälsobefrämjande aktivitet på företaget vid ett tillfälle. 
 Hälsan vinner.

Övrigt
• Frukostklubben.
• Inbjudan till nätverksträffar.
• Rabatt i shopen.
• Tillgång till Möteslokal.

PRIS: 50.000 kr. (exkl. moms, reklamskatt och produktionskostnad).



GULDPARTNER
Som Guldpartner är ni en exklusiv företagspartner med bra 
exponering på sportcentret och inbjudningar till intressanta 
nätverksträffar. Våra Guld partners kan även bjuda medarbetare 
och kunder på fritt spel samt använda vår möteslokal.

Exponeringsrättigheter 
• Exponering i sportcentrets mediakanaler. 
• Halvsidesannons i Sportcentrets tidning.
• Ställ med marknadsföringsmaterial.
• Skyltplats på samlingsskylt inne i sportcentret.
• Företagets namn och logga med länk på hemsida.
• Presentation i Hyllie Sportcenters nyhetsbrev.

Friskvård 
• Fritt spel på racketsporter dagtid och medlemspris övriga tider.
• Personalevent enligt överenskommelse.

Övrigt
• Frukostklubben.
• Möjlighet till 10 minuters presentation på ett frukostmöte.
• Inbjudan till nätverksträffar.
• Rabatt i shopen.
• Tillgång till Möteslokal.

PRIS: 25.000 kr. (exkl. moms, reklamskatt och produktionskostnad).



NÄTVERKSPARTNER
Som Nätverkspartner får du exponering, nätverksträffar och 
gratis konferenslokal. Träffa andra partners på vår frukostklubb.

Exponeringsrättigheter 
• Namn på våra skärmar.
• Företagets namn med länk på hemsida.

Övrigt
• Frukostklubben.
• Inbjudan till nätverksträffar. 4 ggr/år.
• Rabatt i shopen och på racketsporter.
• Fri tillgång till Möteslokal.

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

FRUKOSTKLUBBEN
Frukostklubben träffas en fredagsmor-
gon i månaden på Hyllie Sportcenter. 
Vi utövar 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!

Vid frågor och bokning, vänligen kontakta: 
partner@hylliesportcenter.com

Vi ser fram emot att få ta hand om er!

Varma hälsningar Maria


