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Samarbetsavtal Silver Bandysäsongen 2020/21 
Avtal om företagspartner har träffats mellan Företag X (Företaget) och Spånga/Bromstens Bandyklubb.  

Spånga Bromsten Bandyklubb är en av Stockholms ledande bandyföreningar på ungdomssidan, baserad på 
en omfattande breddverksamhet. Klubben bygger en organisation för att långsiktigt skapa sunda idrottsliga 
och ekonomiska förutsättningar för barn, ungdomsbandy och Senior hela vägen upp till elitnivå. 
Verksamheten bedrivs i enlighet med Riksidrottsförbundets riktlinjer och stadgar. 

Text om företaget och dess verksamhet (att fylla i) 

 

Parterna har kommit överens om att inleda ett samarbete på de villkor som anges i detta Avtal. Samarbetet 
innebär att företaget skall bidra till finansiering av bandyklubbens verksamhet mot att Sponsorn ges 
möjlighet att marknadsföra sin verksamhet genom hela bandyklubbens försorg. 

Företaget erhåller följande som företagspartner:  

Event:  
• Företaget erhåller TVÅ biljettpaket till Bandyfinalen på Studenternas i Uppsala, tillsammans med 

klubbens medlemmar och övriga sponsorer. Dagen inkluderar transport T/R Spånga samt enklare 
förtäring inför match.  

Nätverk:  
• Inbjudan till nätverksträff under säsongen med Spånga/Bromstens Bandyklubbs företagsnätverk. 

Exponering:  
• Skylt (1,5x 5 meter) med företagets logotype på Spånga IP vid planen 
• Banner på Spånga/Bromstens Bandyklubbs hemsida/ facebooksida 
• Logga i klubbens samtliga nyhetsbrev, Klubbladet, som går ut till klubbens medlemmar 
• Redaktionellt material i ett av klubbens nyhetsbrev under året 
• Företagets logotype på Sponsortavla vid Spånga IP 
• Möjlighet till företagslogotyp på konfektion/ matchställ (mot tryckkostnad) 

Utskick och erbjudanden mm:  
• Företaget erhåller SBBK Mössa samt halsduk 
• Möjlighet att skicka riktat erbjudande till klubbens alla medlemmar (Målsman till de under 18 år) 
• Möjlighet att göra specialerbjudande till Klubbens medlemmar som/med ev rabatter. 
• Möjlighet att göra aktivering kring klubbens tävlingsarrangemang och Bandyskola 

  



 

Sponsoravtal: 

Pris: 15 000 kr exklusive reklamskatt (8%)  

Fakturering sker efter att detta avtal har undertecknats.  

 
Företaget är införstådd med att samarbetet enligt detta Avtal inte är exklusivt och att bandyklubben 
sålunda kan komma att träffa avtal om sponsring med företag vars verksamhet konkurrerar med sponsorn. 
Detta Avtal gäller från undertecknandet till den sista juni 2020, varefter Avtalet upphör utan uppsägning. 
Parterna kan därefter överenskomma om en förlängning av samarbetet. 
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