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Sponsra AGF’s årliga uppvisning – Soarén!  
 
Datum: Lördag 10 december  
 
Föreställning 1: kl. 13.30 - ca 15.00  
Föreställning 2: kl. 15.45 - ca 17.45  
(Preliminära tider - 2 föreställningar/lite olika grupper, några med i båda).   
Plats: Idrottshuset, Örebro (Stora entrén) 
 
Hej! 

  
Vill du eller företaget du arbetar på synas inför cirka 1000 åskådare under 
en eftermiddag och samtidigt stötta barn och ungdomsidrotten i Örebro?  
 

Här kommer en bra chans.  
Den 10:e december anordnar AGF Örebro (Arbetarnas Gymnastikförening) sin 
årliga gymnastikuppvisning till vilken föreningens medlemmar och anhöriga bjuds 
in, även allmänheten är välkommen. Soarén lockade cirka 1000 besökare förra 
året och vi tror på liknande uppslutning i år. Detta år är det ”Nobeltema” när 
soarén äger rum på självaste Nobeldagen 10 december.  
 
Under eftermiddagen kan ditt företag få exponering på olika sätt (se nedan) plus 
synas på vår hemsida och sociala medier som har hundratals besökare varje 
vecka. Samtidigt stöttar ni AGF Örebro, som är en stor och viktig idrottsförening i 
Örebro med cirka 850 medlemmar, och ser till att våra barn och ungdomar kan få 
bättre tränings- och tävlingsmöjligheter. Vi har satt ihop några olika 
sponsringsalternativ som ni kan välja mellan för att bidra. 
 
Vi hoppas att något av nedanstående alternativ kan passa er för att stödja 
AGF Örebro och samtidigt bli en del av vår Soaré 2016! 
 

 
Kollage från Soarén 2015 
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Volt-paketet 
Besöks 5-kronan 

För varje besökare 
skänker ni 5 kr. 

3 000 kr  Maxgräns 5 000 kr  

Programmet 
Företagsnamnet och logga tryckt i 
Soaréns programblad. X X 

Vepa i entrén 
Ställ upp en vepa i Idrottshusets 
entré/korridor där alla går förbi. X X 

Uppföljning på 
hemsidan 

Företagsnamnet och logga med 
under Soaréfliken på hemsidan 
bland bilder och texter. Ligger uppe 
hela året fram till 2017 års 
evenemang. 

X X 

Fribiljetter 
4 st till valfri föreställning vid Volt-
paketet och 8 st till valfri 
föreställning vid 5-kronan. 

X X 

Instagram & 
Facebook-tack 

Ett tackinlägg och avisering att ni 
sponsrar Soarén på vårt AGF-konto 
på Instagram & Facebook. 

X X 

Sponsorkväll 

Inbjudan till AGF’s sponsorkväll 
under våren på Oscariahallen. Se 
och testa gymnastik för hela 
familjen. 

X X 

Påannonsering 
Företagsnamnet ink. slogan nämns 
vid tillfälle under båda 
föreställningarna.  

X X 

Mailutskick 

Företagsnamnet och logga finns 
med i mailutskick till 
medlemmarna inför och efter 
Soarén ägt rum, där det poängteras 
att ni bidragit med sponsring. 

X X 

Logga på 
startsidan 

Företagsloggan på hemsidans 
startsida från och med Soarén till 
och med 30 juni. 

X X 

Ge ett 
erbjudande 

I samband med påannonseringen 
får ni ge ett erbjudande/ytterligare 
lockelsetext till besökarna som kan 
få dem att söka sig till ert företag. 

  X  

Flyers 
Ni ges möjlighet att tillhandahålla 
oss flyers/informationsblad som 
kan delas ut till besökarna i entrén. 

 X 
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Lotteripaketet 
 

Köp ett företagslotteri: Kostnad 1500 kr – köp ett eget lotteri, ni får då ett 
lotteri (1 lottring á 100 lotter) döpt till ert företagsnamn. Påannonsering vid 
påminnelse om köp samt vid dragning av vinsterna.  

 
 

Hur går du tillväga? 
 

Vill du/ditt företag bidra med ett sponsorpaket, har frågor eller vill diskutera någon 
annan lösning (all sponsring/bidrag är välkommet), kontakta Niklas på vårt kansli 
på telefon 070-611 83 53 eller via mail kansli@agforebro.se 
 
Sista dagen för att komma med i det tryckta programbladet inför soarén är 5 
december. Det går självklart att gå med som sponsor även efter det också men 
då går man miste om att stå med i programbladet. Vi hoppas att Soarén 2016 blir 
något alldeles extra för alla inblandade! 
 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen & kanslist Niklas Sandberg 
AGF Örebro 
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