
Sponsring Uppvisning
Information och paket



Gf Örebros Uppvisning
Vad är det?

Varje år sätter Gf Örebro upp en uppvisning på Idrottshuset för att visa upp fin gymnastik i olika 
discipliner, i år är det tre föreställningar á la 1,5 h den 3e december. Föreningen erbjuder träning 
inom truppgymnastik, MAG, cheerleading, parkour samt alla kan gympa, vilket även visas upp på 
uppvisningen. Alla 2500 medlemmar erbjuds att vara med vilket resulterat i höga publikantal 
tidigare år.



Sponsring

Flyers & Programblad

För att kunna sätta upp en så bra uppvisning som möjligt behöver vi ekonomiskt stöd, i utbyte erbjuder vi 
exponering för ert företag på flera olika plattformar både före och under uppvisningen.

Flyers i papper- & 
digitalformat används för 
att göra reklam inför 
uppvisningen. 
Programblad finns i 
pappersformat & delas ut 
under uppvisningen. 

Ert företags logga 
kommer synas på båda 
dessa.

Föreningens 
Instagramkonto har idag 
1757 följare och 
uppdateras dagligen. 
Många lag i föreningen 
har även egna 
Instagramkonton.

Ert företag kommer synas 
på samtliga av 
föreningens medier med 
chans för lagens medier 
också.

Varje månad mejlas det ut 
ett månadsbrev till 2500 
medlemmar och deras 
vårdnadshavare. 
Månadsbrevet publiceras 
även på Gf Örebros 
hemsida.

Ert företag kommer synas 
i Novembers & 
Decembers månadsbrev.

Under uppvisningen finns  
möjligheten att sätta upp 
en monter eller 
skylt/flagga i entrén till 
idrottshuset. Samtliga i 
publiken passerar där vid 
ingång.

Ert företag får sätta upp 
valfri monter med 
möjlighet till försäljning.

Sociala Medier Månadsbrev På Plats



Sponsorpaket
Paket 1 Paket 2

Exponering på:

- Flyers inför uppvisning
- Sociala medier (Inlägg, Story)
- Programblad under uppvisning
- Gf Örebros månadsbrev, November & 

December

Pris: 2 500 kr

Exponering på:

- Flyers inför uppvisning
- Sociala medier (Inlägg, Story)
- Programblad under uppvisning
- Gf Örebros månadsbrev, November & 

December
- Möjlighet till monter eller skylt/flagga i entré 

under uppvisning
- Möjlighet till logga på bildspel i entré under 

uppvisning

Pris: 5 000 kr

Vid intresse & för mer information, mejla info@gforebro.se



Sponsorpaket

Vid intresse & för mer information, mejla info@gforebro.se


