Kungsbacka-Wiske Sportskyttar är en ideell skytteförening med inriktning på pistolskytte.
I Kungsbacka kommun är vi den största pistolskytteklubben, med många aktiva skyttar. Vi har flera
Svenska Mästare inom klubben. Vår hemsida hade över 16 000 besök 2019. Klubben anordnar flera
större tävlingar i samarbete med Hallands pistolskyttekrets och Svenska Pistolskytteförbundet.
Vår skjutbana ligger på en strategisk plats, vid in och ut passage på Idala skjutbanor vilket ger Stor
exponeringsyta för reklam och är gynnsam för profilering.
Vi samarbetar även med andra klubbar och organisationer i regionen, där de får använda vår
skjutbana, för att anordna sina nationella tävlingar, vilket gör att en skylt med er logga blir profilerad
ofta, och till en stor mängd skyttar med anhöriga.
Ditt sponsorbidrag är mycket viktigt för oss.
Vi har tre olika sponsorspaket
Paket 1
5 000 kr
Paket 2
10 000 kr

På vår hemsida lägger vi in din logga på vår sponsorsida, med länkning till din
egen hemsida.
Möjlighet till huvudsponsring av enskild tävling.
Reklam logga på förstasidan på vår hemsida, med slogan och länk till din egen
hemsida.
Logotype/slogan på våra inbjudningar/skjutprogram
Inklusive paket 1

Paket 3

En årlig prova på utbildning fö r upp till 10 st deltagare, dä r ni få r prova
olika typer av skytte och pistoler/revolvrar.

20 000 kr

Inklusive paket 2

Sponsorpaketet omfattar 12 månader, och faktureras per automatik inför nästa sponsors period.
Föreningen är ideell så moms redovisas ej.
Vi undersöker just nu om vi kan sätta upp en Sponsorvägg på Idala skjutbana. Om det går vägen kan
vi erbjuda plats på denna sponsorsvägg, två storlekar kommer att då att finnas. Du kan då välja
600x600mm 2 000 kr eller 600x1200mm för 2500 kr. Detta faktureras separat.
Anmäl ditt intresse till Lennart Bergström Lennart.Bergstrom@kungsbackawiske.se 070-592 43 62,
så lägger vi upp dig som sponsor.
Kungsbacka-Wiske Sportskyttar C/o Energigatan 5b 434 37 Kungsbacka.
Bankgiro 135-7219
Hemsida: http://kungsbackawiske.se

