18-20 OCTOBER
FRI-SUN

UMEÅ ENERGI ARENA
UMEÅ • SWEDEN

PARTNERERBJUDANDEN

Umeå Brottning är Umeås enda renodlade brottningsförening. Föreningen har
en lång och framgångsrik historia från att ha varit en del av Umeå IK till att
sedan 2011 vara en självständig förening med stora visioner och ett starkt
framtidstänk.
Värdegrund
Umeå Brottnings värdegrund ska genomsyra hela verksamheten
och gälla för alla! Processen att definiera föreningens värdegrund
har pågått i några år och detta arbete närmar sig slutfasen. Nästa
steg är att implementera värdegrunden och sprida budskapet till
tränare, ledare, föräldrar, aktiva och övriga medlem- mar.
Glädje
Att tillhöra Umeå Brottning är som att vara del av en familj där
kärleken till sporten är den gemensamma nämnaren. Tillsammans
har vi kul!

Delaktighet
Till oss är alla välkomna oavsett förutsättningar. Var med och
påverka, goda idéer tas tillvara.
Kompetens
Utbildade ledare, en heterogen styrelse samt förmågan att ta
tillvara varje medlems potential bygger föreningen stark såväl på
mattan som utanför.
Struktur
Föreningen har en tydlig och stabil organisation med god ekonomi.
Vi är nyfikna och öppna för nya grepp!

PARTNERPAKET – UMEÅ WRESTLING BATTLE 2019

DIAMANT
• Hemsida 1 år
• Tävlingsinbjudan
• Exponering på Arenan
• Nämns av speaker

• Banderoll/Roll up
• Gratis inträde + fika för 10 pers på UWB
• Personalaktivitet tex träningspass/AW

GULD
• Hemsida 1 år
• Nämns av speaker
• Banderoll/rollup

• Arena exponering UWB
• Gratis inträde10 pers på UWB

SILVER
• Hemsida 1 år
• Gratis inträde 5 pers

BRONS
• Hemsida 6 månader

ÖVRIGT
• I överenskommelser med föreningen

10.000 SEK

5.200 SEK

2.200 SEK

800 SEK

(valfri summa eller lotterivinster)

Avtal mellan .......................................................................................
(nedan kallad Partnern) och Umeå Brottningsförening.

Umeå den ..........................................................................................

Avtalet ska ses som en affärsuppgörelse som ska gynna båda
parterna och där Partnern får rätten att kalla sig Partner/Sponsor
till Umeå Wrestling Battle.

Företagsrepresentant
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Avtalet gäller 2019-09-01- 2020-09-30

Umeå Brottningsförening
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Diamant
Guld
Silver
Brons
Övrigt..........................................................................................

