IFK Örebro Fotboll Mot Nya Mål!
Vi är en förening som bedriver vår verksamhet på ett beslutsamt sätt och vi strävar hela
tiden mot att utveckla alla delar av vår verksamhet.
Vi ser gärna att Ni är med på den resan och vi skulle bli mycket stolta om ni ville vara del i vår
strävan mot nya mål! Du kan, under 2012 och 2013, vara med och deltaga på följande sätt:

Inre cirkeln – 2 år.









Skylt på Brickebackens IP i samband med representationslagets samtliga hemmamatcher.
Central plats på uppvärmningströjor
Plats på funktionärströjor
Plats i programblad
Plats på hemsida
Matchsponsor vid 1 hemmamatch.
2 medlemskap Club 365
2 deltagare vid nätverksträffar i 1900-klubben.
Pris: 6 000:-/år

IFK-klubben – 2 år







Plats på uppvärmningströjor
Plats i programblad
Plats på hemsida
Matchsponsor vid 1 hemmamatcher
2 medlemskap Club 365
2 deltagare vid nätverksträffar i 1900-klubben
Pris: 4000:-/år

Club 365 – 1 år




Fritt inträde på samtliga hemmamatcher.
Gratis fika vid samtliga hemmamatcher (representationslag)
Plats på hemsida
Pris: 365:-

Club 1000 – 1 år




Plats i programblad
Plats på hemsida
2 deltagare vid nätverksträffar Kamratklubben
Pris: 1000:-

Enskilda insatser:


Skylt på Brickebackens IP i samband med representationslagets samtliga hemmamatcher.
Pris: 3000:-/år (tillverkningskostnad skylt 1500:- alt. egen skylt)



Plats på uppvärmningströjor – 2 år
o Används vid samtliga matcher senior (A- och B-lag)
Pris: 1500:-/år



Plats i programblad – 1 år
Pris: 500:-/år



Matchsponsor vid 1 hemmamatch (representationslag) – 1 år.
Pris: 500:-/år



Medlemskap i Kamratklubben
o 2 deltagare vid nätverksträffar 1900-klubben
Pris: 500:-/år

1900 – klubben
IFK Örebro är den äldsta, nu aktiva, idrottsföreningen i Örebro och har bedrivit verksamhet sedan
år 1900.
I linje med att vi städigt strävar efter att utveckla vår verksamhet vill vi naturligtvis även erbjuda våra
samarbetspartners samma möjlighet och därför har vi skapat 1900-klubben – en plattform där våra
partners kan träffas, byta erfarenheter, skapa nya kontakter och kanske till och med hitta nya
affärspartners.
En gång på våren och en gång på hösten bjuds man som medlem i 1900-klubben in till en träff där IFK
Örebro bjuder på lättare tilltugg och erbjuder ett forum för nya kontaktskapande och detta sker
naturligtvis i samband med hemmamatch för representationslaget.

IFK Örebro hoppas att Ni vill vara med på vår resa mot nya mål, som börjar 2012, och att Ni ska
kunna följa oss med glädje då vi genom Ert stöd och medverkan kan utveckla vår verksamhet och nå
dessa nya mål!
Är ni intresserade av att vara med?
Kontakta: Lars-Göran Ericsson, tel. 070-44 99 133 alt. 019-36 22 51 (kansli)

