
Till alla medlemmar och era företag
Nu har vi börjat planeringen inför säsongen 2020/2021. Vi har satt ihop tre vassa erbjudanden  
där du som medlem och ditt företag kan bidra till att stötta curlingklubben kommande säsong.  
Som medlem kan du personligen sponsra klubben, men vi vill även att du bjuder in ditt företag  
där du arbetar att sponsra oss. Som sponsor förknippas företaget med curlingens egenskaper  
som är precision, teknik, teamwork och målmedvetenhet. Varumärket kommer att exponeras för  
våra besökare, vilket är en väldigt bred målgrupp. All sponsring går till att stärka vår verksamhet  
på alla plan. Vi satsar på våra elitspelare, ungdomar och medlemmar genom inköp av ny  
utrustning och bidrag till träning och ledare samt utveckling av rullstolscurling. Ni hjälper  
till att möjliggöra fler tävlingar, locka nya medlemmar, genomföra ”prova-på-dagar” o.s.v.

EGET CURLINGBO
Logotype i bo Pris ex. moms, gäller för ett år ..........................................................10.000:-
• Ert företags logotype trycks på ett bo och gjuts in i isen.  
 Väl synligt och i blickfång under spel och från läktare.
•  Logotype på vår hemsida samt inuti bildspel i curlinghallens foaljé.
•  Curlingspel 1 bana (max 11 personer), speltid ca 1 tim. 45 min. 
 Genomgång med instruktör, skor, utrustning, omklädningsrum med dusch.
•  Tillgång till samlingslokal/konferensrum i samband med spel, Wi-Fi  
 och uppkoppling till tv-skärm. Möjlighet att beställa mat och dryck.

OBS! Eget curlingbo måste bokas senast 1 juli inför kommande säsong.  
Vid nyproduktion av bo tillkommer 1.000 kr ex. moms.

Maila till boka@goteborgcurling.se eller ring 0707-55 45 35 för att boka!

Gothenburg Mixed Doubles Cup
Gothenburg Mixed Doubles Cup är vår internationella elittävling med deltagare  
från hela Europa. I år har vi ambitionen att genomföra en ännu starkare och bättre  
tävling. Intäkterna från paketen nedan kommer oavkortat att gå till tävlingens  
budget för att möjliggöra detta. Både företag och privatpersoner kan sponsra.

”VINNARSKALLE”
Skyltplats för företag, 70x100 cm Pris ex. moms, gäller för ett år ................3.000:-
•  Företagets logotype placeras väl synlig på väggen i curlinghallen.  
•  Logotype på tävlingens hemsida samt bildspel i curlinghallens foaljé.

Maila till boka@goteborgcurling.se eller ring 0707-55 45 35 för att boka!

”GLIDARE”
Som medlem kan du stödja klubben Priset gäller för ett år ...............................500:-
•  Du får ditt namn uppsatt på vår ”wall of fame” i hallen där vi presenterar alla våra ”medlems-glidare”.
•  Ditt namn visas som ”supporter” på tävlingens hemsida.

För att bli en GLIDARE sätt in 500 kr på bg 364-8441. 
Märk betalningen GLIDARE följt av DITT NAMN.
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Sponsra Göteborgs Curlingklubb!

www.goteborgcurling.se • medlem.goteborgcurling.se

Endast  
6 st bo kvar,  
så först till 

kvarn!
För mer 

information
och bokning 

vänligen maila 
eller ring!


