Sponsorfolder

Göteborg Hockey Club
Spelar i Svenska Dam Hockey Ligan
(SDHL) säsongen 2017/2018
Bli en del av en för Sverige helt unik satsning på ishockey:
Göteborgs Hockey Clubs flick- och damsatsning i mångfaldens
Angered. Du får vara och skapa hockeyhistoria samtidigt som ditt
företag gör en social insats. Vår ungdomsverksamhet är idag en av
Sveriges snabbast växande verksamheter och vårt elitlag spelar i
damhockeyns högsta serie, SDHL 2017/2018. Hösten 2017 startar
vi kälkhockey för personer med funktionsvariation med mål att stärka
inkluderingen i Göteborg.
GHCs verksamhet är redan uppmärksammad i SVT, TV4 och i tidningar
I Sverige och utomlands. Uppmärksamheten fortsätter i medier runt om i
Sverige på olika sätt. GHCs verksamhet pågår under hela året. Elitlaget
tränar minst åtta träningspass per vecka och består av både svenska och
internationella spelare. Vi ser fram emot de kommande åren med förväntan
och spänning, och vi vill gärna att ni ska vara med som partner på vår resa!

Kontakt för mer information:
Anders W allsten +46(0)708-939457
kansli@goteborghc.se

Säsong 2017/2018

www.salminghockey.com svse.facebook.com/salminghockey

Vill du synas med oss? Fredrik ”Freddan” Pettersson var först att ge sitt stöd
och vi vill gärna att du också är med!

Vi ska bli bäst – för Göteborg
I dag består SDHL, som är damhockeyns högsta liga i Sverige,
av tio lag. De kommer bland annat från elitklubbar som HV71,
Luleå, Modo, Djurgården, Leksands IF, AIK, Linköping HC och
Brynäs IF. Säsongen 2017 är Göteborg HC med på högsta nivå
i damhockey, äntligen har Göteborgs en egen elitklubb inom
damhockeyn.
Nu när GHC avancerat till högsta ligan, är nästa steg att
Göteborg ska få sina första svenska mästare i ishockey för
damer. På följande sidor kan du läsa mer om vilka vi är, om vår
värdegrund och om hur du kan vara med som partner.

Göteborg Hockey Clubs
vision och värdegrund.
Ansvar

Så här ska laget byggas.
Vår strategi är att bygga en bred idrottsverksamhet i Angered och i
Göteborg där alla som vill får lov att komma och spela hockey med
samma förutsättningar. Det innebär att vi lånar utrustningar utan kostnad
för att ingen ska behöva avstå från ishockey på grund av ekonomiska
orsaker. På bara några år har vi gått från en klubb med 40 spelare till nära
140 aktiva spelare, någonting som gör oss till en av Sveriges snabbast
växande idrottsföreningar. Vi har idag en hockeyskola där ca 90 barn
kommer och är på is varje vecka, ett utvecklingslag för nybörjare, ett lag i
division 2 och ett lag i division 1 och nu ett elitlag i SDHL.
Vi tränar och spelar våra matcher i Angered Arena där förutsättningarna
för damhockey är riktigt bra. På det sättet ska vi också få de kvinnliga
elithockeyspelarna från Göteborg att stanna kvar i vår stad, istället för att
tvingas ut i övriga delar av landet.
Organisationen är stabil, varje lag har huvudtränare, assisterande tränare,
målvaktstränare, fystränare och lagledare. Nu måste vi bygga en stark och
välordnad ekonomi som skapar förutsättningar för en bra utveckling där
alla känner sig delaktiga i arbetet.
Ett långsiktigt mål är att skapa förutsättningar för tjejer att spela ishockey
på heltid för att på så sätt närma oss den elitvardag herrar har haft i
många år. Lyckas vi erbjuda det kommer de samarbetspartners som
stöttar oss bli oerhört uppmärksammade nationellt och internationellt.
Fotbollen är där och hockeyn ska komma dit, och det ska vara
Göteborgs företag som tar det första steget - Först blir störst!

Vi tar ansvar för oss själva, andra och varandra. Ansvarar för
våra handlingar och ord, och hur de påverkar människor och
vår omgivning.

Engagemang Vi jobbar med passion och lust att skapa mer.
Vi vill alltid bli bättre på det vi gör.
Mod

Vi vågar vara nytänkande och verkar för förändring och
utveckling, genom att se möjligheter istället för hinder. Vi
jämför oss inte med andra, och verkar för en stärkt
självkänsla och mod hos individen, så att denne vågar vara
sig själv och stå upp för sina tankar och idéer.

Glädje

Vi gläds åt andras och varandras framgång. Vi har ett
tillåtande klimat som präglas av gemenskap, uppskattning
och samspel. Vi vill öka andelen tjejer som spelar ishockey
och därmed får uppleva glädjen i lagidrotten.

Mångfald

Vi står upp för mänskliga rättigheter och alla människors lika
värde. Vi arbetar för ett inkluderande samhälle och för en
ökad internationell förståelse och jämställdhet.

Göteborg Hockey Club delar också den vision och värdegrund som är
gemensam för all svensk idrottsrörelse och följer FNs deklaration om
de mänskliga rättigheterna samt FNs Barnkonvention.
•
•
•
•

Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
Alla barn har rätt till liv och utveckling.
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Vårt samarbete med Prové och projekt Attityd! stärker vårt arbete med frågor
mot trakasserier, mobbning och droger. Det stödjer också vårt arbete att
stärka unga tjejers förmåga att stå upp för sina rättigheter.

Vi tror på varaktiga relationer
Vår idé bygger på att ha trogna samarbetspartners som vill
medverka i vårt viktiga arbete under flera år. Vi strävar efter
långsiktighet i vårt arbete med att utveckla damhockeyn i Göteborg. I
SDHL kommer vår och er exponering att öka ytterligare. En av våra
utgångspunkter är att hitta broar mellan våra samarbetspartners där
man drar nytta av att vara med i vår “familj”. Ett sådant exempel är
att vår partner Citykliniken erbjuder 10 % på behandlingar mot rygg-,
nack- eller ledbesvär inte bara för våra medlemmar, utan även för
GHCs samarbetspartners.
Var med och skapa historia!

Guldtassen
• Exponering med logga på startsidan och särskild undersida på
goteborghc.se
• Exponering i GHCs matchprogram
• Inramad lagbild – stolt sponsor av GHC
• 10 årskort till GHCs hemmamatcher
• En matchtröja/replika
• Roll-up eller motsvarande vid entrén till vår representations-matcher
• Rätt att använda GHCs logga och namn i egen marknadsföring
• Exklusiv bildekal som visar ert partnerskap
• Nyttja GHC:s tränare/ledare kostnadsfritt för en föreläsning vid ett tillfälle
• Rätt att använda GHCs spelare och ledare i egen marknadsföring
• Möjlighet till företagsevent
• Samarbetsavtal 100 000 kr/säsong

Hur vill du vara med?
Silvertassen
Våra sponsorpaket är framtagna i olika nivåer. Först och främst vill vi
gärna se fler, starka huvudpartners. Här kan vi i nära samarbete ta
fram något riktigt bra och spännande för de närmaste åren. Om du
hellre vill ha ett färdigt paket så finns Guld-, Silver- eller Bronstassen
som också ger fantastisk exponering. Till sist finns även ytterligare tre
alternativ som vi offererar. Kontakta Anders W allsten på
+46(0)708-939457 eller kansli@goteborghc.se för mer

information eller för ett samtal om hur just du vill vara med!!

•
•
•
•
•
•
•

• Samarbetsavtal 50 000 kr/säsong

Bronstassen

Huvudpartner
GHCs huvudpartner spelar i en alldeles egen division när
det gäller både investering och exponering.
Här har vi möjlighet att tillsammans diskutera oss fram
till unika samarbeten och avtal. En dela av detta
partnerskap innebär att Ni medverkar på olika aktiviteter
i Angered som ni kan använda i er exponering.

Exponering på särskild undersida på goteborghc.se
Exponering i GHCs matchprogram
Inramad lagbild – stolt sponsor av GHC
En matchtröja/replika
Rätt att använda GHCs logga och namn i egen marknadsföring
Möjlighet till företagsevent
5 årskort till GHCs hemmamatcher

•
•
•
•
•

Exponering på särskild undersida på goteborghc.se
Inramad lagbild – stolt sponsor av GHC
En matchtröja/replika
2 årskort till GHCs hemmamatcher
Samarbetsavtal 25 000 kr/säsong

All kostnad för framtagande av reklam, såsom tryckkostnad och ev. reklamskatt betalas av
respektive sponsor.

Ytterligare sponsoralternativ:
Stora tassen
Exponering på särskild undersida på goteborghc.se och
på facebook två gånger/år (ca 7000 användare/tillfälle)
Inramad lagbild – stolt sponsor av GHC
10 matchbiljetter till GHCs hemmamatcher
Samarbetsavtal 15 000 kr/säsong
Lilla tassen
Exponering på särskild undersida på goteborghc.se
och på facebook två gånger/år (ca 7000 användare/tillfälle)
Inramad lagbild – stolt sponsor av GHC
5 matchbiljetter till GHCs hemmamatcher
Samarbetsavtal 10 000 kr/säsong
Tassen
Exponering på särskild undersida på goteborghc.se
och på facebook två gånger/år (ca 7000 användare/tillfälle)
Inramad lagbild – stolt sponsor av GHC
2 matchbiljetter till GHCs hemmamatcher
Samarbetsavtal 5 000 kr/säsong
Klubb 2014 – exponering på hemsidan med namn och logotype,
2 matchbiljetter samt bildekal.
Special
• Matchvärd 5000 kr/match, pris till 50/50 lotteri samt pris till
bästa spelare/lag Matchvärden presenteras innan match, vid
prisutdelning,
på vår hemsida och sociala medier
• Reklam på match-, off ice- eller träningsställ. I mån av plats.
• Reklam på isen/rinken. Offereras i mån av plats.
• Sponsra en spelare - Erbjuda jobb, betala deras spelaravgift,
utrustning etc. Många alternativ
• Jämställdhetsklubben, 3000 kronor, företag och privatpersoner som
vill stödja en jämställd idrott. Jämställdhetsklubben presenteras på
vår hemsida och på facebook två gånger/år (ca 7000 användare)

