SPONSORHEFTE 2021-22
Badebyen Drøbak Fotballklubb

INNLEDNING
Badebyen FK er av de minste fotballklubben i Østfold fotballkrets med i overkant av 100 medlemmer og 3 lag ( Herre, Dame og Oldboys).
Badebyen FK er et rent breddetilbud, og har ingen resultatmål sportslig.
Med beliggenhet sentralt i Follo, er vi den minste klubben i et distrikt som er blant landets raskest voksende. Få andre steder i Norge er
befolkningsøkningen og boligbyggingen større.
Klubben ble stiftet i 2016 og har følgelig en kort historie, men har en god publikums- og media-interesse, og med positive verdier å assosiere
seg med.
Med dette utgangspunktet mener vi å kunne tilby et unikt utstillingsvindu for våre sponsorer, enten det er mot næringslivssegmentet eller en
profil mot breddeidrett.

Som sponsor støtter du HELE Badebyen FK, som gjør at hele klubben får nytte av ditt bidrag som sponsor og samarbeidspartner.
Gjennom å bli samarbeidspartner med Badebyen FK kan vi bidra til deres bedrift på mange måter:
▪ Bidra til de viktige samfunnsoppgavene, å holde menn og kvinner i et sunt sosialt idrettsmiljø, som er positivt for både psykisk og fysisk

helse.
▪ Eksponering og profilering mot et bredt publikum i Drøbak og fotballkretsen.
▪ Knytte dere til et nettverk av andre sponsorer
▪ Omdømme og assosiasjonsverdi
▪ Tilgang på et åpent idrettsmiljø

En grunnleggende tanke bak markedsarbeidet er at Badebyen
FK, i tillegg til et rent fokus på bredde, skal jobbe aktivt og
systematisk med eget omdømme.

KLUBBENS VERDIER - BFK
Bredde
Badebyen FK skal tilby breddeidrett på flere plan. Det handler ikke om sportslige mål og resultater, men om
å være ambisiøs i forhold til bredde, sosialt, utvikling, kvalitet og drift.
Folkehelse
Badebyen FK skal jobbe for å bedre folkehelsen ved å gi et attraktiv tilbud til bredde på tvers av kjønn, alder,
bakgrunn og tilhørighet. En positiv og sosial idrettsarena bidrar positivt til psykisk og fysisk helse, noe
Badebyen FK ønsker å bidra til.
Kultur
Badebyen FK skal har en inkluderende og positiv kultur, og være synlig i nærmiljøet og bidra positivt på flere
arenaer. Badebyen FK skal oppleves som en verdifull bidragsyter og et samlingspunkt for alle.

Fotball skaper engasjement og sterke følelser. Men mest av alt
skaper fotballen verdier. Fotball er en brobygger på tvers av
grenser og den skaper relasjoner, spenning og hygge.

BREDDEKLUBBEN
▪

Badebyen FK er et rent breddeidrettslag og har ingen
resulatmål eller krav på det sportslige.

▪

Klubben har 2 seniorlag (dame og herre) som har
målsetning om IKKE å rykke opp.

▪

Badebyen Drøbak FK har også siden 2019 hatt 2
breddelag i Harare, Zimbabwe som driftes av lokale.

▪

Klubben ønsker et tilbud hvor det er plass til alle,
uavhengig av ferdigheter.

▪

Klubben ønsker å ha en sosial profil, også med tanke på
utenomsportslige arrangementer, og har arrangert bl.a.
Badebyen Open i Fotballtennis, og ønsker å være
tilgjengelige på “stands” etc.

▪

Våre lag og drakter synes gjennom kamper og
turneringer på Østlandet, men også på nett.

▪

Seiersten Stadion besøkes daglig av mange
fotballengasjerte mennesker fra hele regionen.

▪

Mange sponsorer ønsker å profilere seg inn mot
breddeidretten, enten på drakter, som lag-sponsorer,
eller på arenaene hvor breddeidretten bedrives.

EKSPONERINGSMULIGHETER
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BADEBYENFK.NO

EKSPONERINGSMULIGHETER
SOSIALE MEDIER

SPONSORPAKKER
▪ For å kunne tilby våre samarbeidspartnere et så tilpasset og tilrettelagt sponsoropplegg som

mulig, opererer vi med 4 ulike sponsorpakker – alle med ulik verdi, ulikt innhold, og ulike
elementer.
▪ Dette for at DU skal finne en innretning på ditt sponsorengasjement som passer både din bedrift
og ditt budsjett.

GENERALSPONSOR

Vi ønsker å knytte til oss èn generalsponsor som vil være den viktigste
samarbeidspartneren for hele fotballklubben i årene som kommer. Vi ønsker å
strekke oss langt for at generalsponsoren skal se verdien av å gå tungt og aktivt inn i
klubben.

SPONSORPAKKER
General
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Bruk av Badebyen FK logo
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Innrammet drakt

X

x

Etter avtale

10.000,-

5.000,-

3.000,-

Draktreklame *

Partner

Supporter

Presentasjonsartikkel hjemmeside

Pris per år

*Reklame på Stadion, treningsgenser og drakt forutsetter minimum 2 års kontrakt*
*Pris for draktreklame er pr lag. Velg selv om du vil være synlig på herre, dame eller begge drakter

ARENAREKLAME
SEIERSTEN STADION
• Eksponering for din bedrift 365 dager i året.
• Anlegget besøkes daglig av flere hundre mennesker.
• Synlighet på byens samlingspunkt for idrett.

Aktivitet på Seiersten Stadion
• Fotballkamper
• Fotballtreninger
• Turnering
• Friidrett etc.
• Passasje til svømme og treningsanlegg innendørs

