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Avtal om sponsring 

 
I dag har träffats avtal mellan Norrtälje Bangolf Klubb (nedan NBGK) Org.Nr 814401-1452 & 
_______________________________ mer org.nrummer _______________ (nedan 
sponsorn) om sponsring för en period om 5 år.  Sponsorn går in med ett ekonomiskt bidrag 
med det belopp som anges enligt nedan.  
 
 
 
Sponsorn skall inom 30 dagar efter undertecknande av detta avtal sätta in det avtalade 
beloppet på NBGKs konto på Roslagens Sparbank med kontonummer 8242-0 3441310-4 
Sponsorn ansvarar för att snarast maila sin logotyp i eps - format till bagarn@bangolfen.se så 
att NBGK kan ta 
fram skyltar mm. enligt deras åtagande som regleras i bilaga 1.   
 
 
NBGK lämnar som motprestation för sponsringen det som omfattas i paketet  
Enligt beskrivningen enligt nedan.  
 
 
VIP PAKET  

• 2 ”egna banor” en på äventyrsbanorna och en filtbana med banskylt ni ”äger” banan i 5 år 
• Skylt på sponsorsväggen inne på området där det står att ni är VIP sponsorer 80×60 cm 
• Logotyp i våra protokoll 
• Ni får ”äga” en bangolfanläggning för en dag, ni får disponera hela anläggningen under en hel dag för 

att ha personaldag eller en kunddag, vi hissar era flaggor på våra flaggstänger, tänder grillarna vi bjuder 
på korv med bröd, saft och kaffe till besökarna. (Mot extra kostnad kan vi även ombesörja mer matiga 
alternativ.) 

• Ni kan ha minimässa på vårt ”torg” och där ni kan exponera era tjänster och produkter. Banners på 
hemsida och reklam i sociala media. 

• Pris för detta paket 50 000 kronor. 
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  GULD PAKET  

• 1 ”egen bana” en någon av äventyrsbanorna eller filtbana med banskylt ni ”äger” banan i 5 år 
• Skylt på sponsorsväggen inne på området där det står att ni är GULD sponsorer 80×60 cm 
• Logotyp i våra protokoll 
• 10 st dagskort för att nyttja utomhus samt 10 st spel inomhus 
• Banners på hemsida och reklam i sociala media. 
• Pris för detta paket 25 000 kronor. 

 
 
  SILVER PAKET  

• Skylt på sponsorsväggen inne på området där det står att ni är SILVER sponsorer 40×30 cm 
• 10 st dagskort för att nyttja utomhus samt 10 st spel inomhus 
• Banners på hemsida och reklam i sociala media. 
• Pris för detta paket 15 000 kronor  

 
Om skyltar eller tryckt material blir förstört eller inaktuellt betalar sponsorn för produktion av nya.  
 
 
 
  BOLLSPONSOR 

150 bollar med enfärgstryck 7 500:- 
300 bollar med enfärgstryck 13 000:- 
500 bollar med enfärgstryck 20 000:- 
 
Tillägg för flerfärgstryck debiteras 3kr/boll och färg  
 
Antal färger _______ Antal Beställda bollar ______ 

 
 
 

STAKETSPONSOR 
• Dubbelsidig skylt  70×50 cm fästes på områdesstaketet skyltplatsen gäller i 5 år sponsorn ombesörjer 

själv ev. byte vid åverkan eller solblekning samt vid ändrat budskap.   
• Pris för detta paket 7 500kronor  

 
Antal sektioner________ á 7500kronor  
 

 
Protokollsponsor  
• Logotyp tryckt i vårt protokoll, medverkan under minst en säsong men finns det protokoll kvar till 

nästkommande säsong så används dom till protokollen är slut.  
• Pris för detta paket 5 000kronor   
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• 60st dagskort = 5 000kronor 
• 90st dagskort = 7 500kronor 
• 100st dagskort = 10 000kronor 

 
 
 

Lilla paketet innehåller 10 meter staket med reklamskylt , 10 st dagskort för att nyttja utomhus samt 10 st 
spel inomhus, kioskkuponger för att köpa glass, dricka, kaffe eller liknande 10 st á 50kronor Pris för detta 
paket 10 000kronor  

Stora paketet innehåller 20 meter staket med reklamskylt , 20 st dagskort för att nyttja utomhus samt 20 st 
spel inomhus, kioskkuponger för att köpa glass, dricka, kaffe eller liknande 20 st á 50kronor Pris för detta 
paket 18 000kronor  

 
 

Om skyltar eller tryckt material blir förstört eller inaktuellt betalar sponsorn för produktion av nya.  
 

 
Norrtälje den     
 
 
 
 
________________________  ________________________ 
 
Underskrift Sponsor    Underskrift NBGK  

v 


