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TÄVLINGSSPONSOR 

Vid sponsring av tävlingar arrangerade av KSLS 
till ett värde av 500 kronor/tävlingstillfälle. 

Som Tävlingssponsor får Ni som företagare: 

➢ Er företagslogga i programblad och inbjud-

ningar 

➢ Möjlighet till ytterligare exponering genom 

utdelning av trycksaker o dyl under tävlingar. 

Reklamartiklar bekostas av sponsorn 

 

 

 

KAMPANJSPONSOR/KOPPARSPONSOR 

Vid sponsring till ett värde om minst 2 500 
kronor/år plus gällande reklamskatt.  

Som Kampanj-/Kopparsponsor får Ni som fö-

retagare: 

➢ Reklamplats med bild i KSLS bildspel på 
scoreboarden 

➢ Företagslogga med länk på KSLS hem-
sida 

 

 

 

GULDSPONSOR 

Vid sponsring till ett värde 

om minst 20 000 kronor/år 

plus gällande reklamskatt får 

ni bl.a. följande: 

 
➢ Reklamplats med stor 

fast skylt på Tivolibadet 

(skylten bekostas av 

sponsor) 

➢ Reklamplats med en eller 

flera bilder i KSLS bild-

spel på scoreboarden 

➢ Företagslogga med länk 

på KSLS hemsida 

➢ Tydlig exponering vid 

KSLS arrangemang. 

➢ 10% rabatt på crawl- och 

vuxensimskola för era 

anställda 

 

 

SILVERSPONSOR 

Vid sponsring till ett värde 

om minst 10 000 kronor/år 

plus gällande reklamskatt 

får ni bl.a. följande: 

 
➢ Reklamplats med fast 

skylt på Tivolibadet 

(skylten bekostas av 

sponsor) 

➢ Reklamplats med en el-

ler flera bilder i KSLS 

bildspel på scoreboar-

den 

➢ Företagslogga med 

länk på KSLS hemsida 

➢ Företagslogga i inbjud-

ningar och program-

blad vid KSLS arrange-

mang 

➢ 10% rabatt på crawl- 

och vuxensimskola för 

era anställda 

 

BRONSSPONSOR 

Vid sponsring till ett 

värde om minst 5 000 

kronor/år plus gällande 

reklamskatt får ni bl.a. 

följande: 

 

➢ Reklamplats med 

fast skylt på Tivoli-

badet (skylten be-

kostas av sponsor) 

➢ Reklamplats med 

en bild i KSLS bild-

spel på scoreboar-

den 

➢ Företagslogga med 

länk på KSLS hem-

sida 

➢ Företagslogga i in-

bjudningar och pro-

gramblad vid KSLS 

tävlingar 

HUVUDSPONSOR 

Tillsammans hittar vi en lösning som vi båda är stolta över 

DIAMANTSPONSOR 

Enligt överenskommelse (värde över 30 000 kronor/år) 

Möjlighet till tryck på profilkläder m.m. 


