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SÄSONGEN 2021 PRISLISTA
Här finner ni alla dem möjligheter ni som
samarbetspartner har att synas tillsammans
med Råda BK under säsongen 2021.
Kanske har ni andra förslag som inte finns
med? Prata med oss så hjälper vi er och
ert företag eller organisation. Vi i Råda har
nämligen hela 900 medlemmar som lever
efter devisen att ingenting är omöjligt.
Råda BK har en otroligt bred
ungdomsverksamhet som vuxit kraftigt
de senaste åren, med Fotbollsskola för
de minsta och hela 40 lag för tjejer och
killar i åldrarna 7-19 år. Totalt har vi ca
700 aktiva medlemmar varav ca 40% är
flickor. Verksamheten leds av 125 ledare.
På seniorsidan har klubben ett Damlag
i division 1 efter att obesergrade vunnit
serien 2020 samt ett Damlag som spelar
i division 3. Föreningens Herrlag spelar
i division 5 och gör nu en nysatsning ed
många egna unga spelare med mål att
på sikt återigen spela i division 4.
Både på Dam- och Herrsidan kommer
det att vara ett antal intressanta
matcher under säsongen 2021!

MATCHBOLL
Att sponsra med en matchboll innebär
att ni får en annons i Matchannonsen
i NLT samt i dagens Programblad.
Dammatch:
Herrmatch:

600 kr
600 kr

ANNONS PROGRAMBLAD
Att ha en annons i matchprogrammet
innebär att ni syns tillsammans med
dagens laguppställningar och tabell.
Detta program delas kostnadsfritt ut till all
publik på både Dam- och Herrmatcher.
Hela säsongen:

1 100 kr

MATCHANNONS NYA
LIDKÖPINGSTIDNINGEN
Att ha en annons i matchannonsen
innebär att ni har er företagslogotyp i
den matchannons i NLT som berättar att
Råda spelar hemmamatch. Matchannonsen
syns på radabk.nu samt fotbollssajten
minfotboll.svenskfotboll.se
Dammatch:
Herrmatch:

1 500 kr
1 500 kr
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NY! ANNONS HEMSIDA
Möjlighet finns att annonsera på föreningens
hemsida och andra digitala media.
Pris och utformning efter överenskommelse

SKYLT MATCHKLOCKA
Att ha en skylt vid matchklockan innebär
att ni syns på det ställe (förutom
matchen förstås) där publiken tittar
mest - d.v.s. vår digitala resultattavla.
Hela säsongen:
2 200 kr
(material/tillverkning av skylt tillkommer)

SKYLT PLANEN
Vill ni synas kring Rådavallens A-plan som
är den ständiga mittpunkten för massor av
spelare, ledare och publik? Då ska ni självklart
synas på en stor skylt vid sidan av planen.
Hela säsongen:
1 600 kr
(material/tillverkning av skylt tillkommer)

FLAGGA VID PLANEN

REKLAM MATCHDRÄKTER
Visa att ni stöttar Rådas Dam-, Herr- och
Ungdomslag genom att synas riktigt
nära hjärtat på spelarna! Vi talar förstås
om reklam på matchdräkterna.
Herr-, Dam- och/eller Ungdomslag:
Pris och utformning efter överenskommelse.

Vill du att er företagslogotype ska vaja i
vinden över Rådavallen som ett tecken
på att ni stöttar klubben? Då är det en
flagga vid Rådavallens A-plan som gäller!

REKLAM UPPVÄRMNINGSSTÄLL

Hela säsongen:
3 000 kr
(material/tillverkning av flagga tillkommer)

Pris och utformning efter överenskommelse.

Värm Rådas Dam- och Herrlag genom
att synas på lagens uppvärmningsställ.

MATCHVÄRD
Visa upp ditt företag eller organisation
i samband med en Rådamatch.
Här är vi helt öppna för era förslag
och tankar kring eventet.
Per match:
Derbymatcher:

2 000 kr
5 000 kr

FRIBILJETTER & ÅRSKORT
Till alla sponsorer:

radabk.nu

2 st fribiljetter

Vid sponsring med 3 500 kr
eller motsvarande värde:

1 årskort

Vid sponsring med 5 500 kr
eller motsvarande värde:

2 årskort

Vid sponsring med 10 000 kr
eller motsvarande värde:

3 årskort

Vid sponsring med 15 000 kr
eller motsvarande värde:

4 årskort

SPONSORPAKET

1

GULDPAKETET
I detta Samarbetspaket
ingår följande:

Matchbollar:
3 Dam & 3 Herr
Skylt Rådavallen:
1 st
Annons programblad:
1 st
Matchannons NLT:
3 Dam & 3 Herr
Företagets logo på Rådas hemsida
och minfotboll.svenskfotboll.se
Pris:

2

15 000 kr

SILVERPAKETET

VISSTE DU ATT!

I detta Samarbetspaket
ingår följande:

Matchbollar:
2 Dam & 2 Herr
Skylt Rådavallen:
1 st
Annons programblad:
1 st
Matchannons NLT:
2 Dam & 2 Herr
Företagets logo på Rådas hemsida
och minfotboll.svenskfotboll.se
Pris:

3
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Råda BK äger och driver själva vår anläggning
Rådavallen. Vi svarar även för skötseln av
Dinaplanen som är den konstgräsplanen
som samtliga fotbollsföreningar i
Lidköping äger och utnyttjar.
Under sommarhalvåret använder Råda BK
Dinaplanen för vår stora ungdomsverksamhet.

10 000 kr

BRONSPAKETET
I detta Samarbetspaket
ingår följande:

Matchbollar:
Skylt Rådavallen:
Annons programblad:
Matchannons NLT:

1
1
1
1

Dam & 1 Herr
st
st
Dam & 1 Herr

Pris:

5 000 kr

KONTAKT
Råda BK Kansli
0510-275 96
rada.bk@telia.com
Ordförande Lennart Nilsson
0706-44 11 43
k.l.nilsson@hotmail.com

radabk.nu

