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- Reklamfilm på 45 sek i livesändningarna och på 
   sociala medier
- Rätt att använda YR:s logotyp vid marknadsföring
- Stor exponering på hemsida och sociala medier
- Exponering på halvsida i matchprogram
- Stor exponering på ”Våra partners”-skylt
- Speaker presenterar er vid minst 4 tillfällen per match
- 2 st banderoller på Sandskogens IP (4x1 meter)
- Matchvärd för livesändningar på facebook

- Rätt att använda YR:s logotyp vid marknadsföring
- Exponering på sociala medier
- Exponering på hemsida
- Exponering på ¼-sida i matchprogram
- Stor exponering på ”Våra partners” skylt
- Speaker presenterar er vid minst 2 tillfällen 
   per match
- 1 st banderoller på Sandskogens IP (4x1 meter)

- Rätt att använda YR:s logotyp vid marknadsföring
- Exponering på sociala medier
- Exponering på hemsida
- Exponering på ¼-sida i matchprogram
- Stor exponering på ”Våra partners” skylt
- Speaker presenterar er vid minst 2 tillfällen per match
- 1 st banderoller på Sandskogens IP (4x1 meter)

- Logotyp målstolpar
- Logotyp på hjälmar
- Reklamfilm på 60 sek i livesändningarna och på sociala medier
- Rätt att använda YR:s logotyp vid marknadsföring
- Stor exponering på hemsida och sociala medier
- Exponering på helsida i matchprogram
- Stor exponering på ”Våra partners”-skylt
- Speaker presenterar er vid minst 4 tillfällen 
   per match och Rockets Cup
- 3 st banderoller på Sandskogens IP (4x1 meter)
- Exponering på facebook under livesända matcher
- Banner i livesändning som ”matchen presenteras av”
- Möjlighet till mer exponering
- Vid varje veckas mvp, statisik och match bild så är ni som 
   presenterar bilden på alla våra social medier

                                    pris förhandlas

20.000 sek

15.000 sek

10.000 sek

Rockets Business Network är ni - våra sponso-
rer. Två gånger per år samlas vi för att äta, 
mingla och nätverka. Syftet är att ni, våra 
sponsorer, ska knyta kontakter och finna 
samarbetspartners. Att sponsra Ystad Rockets 
innebär så mycket mer än att bara synas på våra 
sociala medier och hemsida - det ska också löna 
sig ekonomiskt.

- Två fysiska träffar 2022 - en på våren och en på 
   hösten
- Alla företag får presentera sitt företag och    
   sina produkter under träffarna
- Tillgång till alla företags kontaktnätverk
- Lär känna världens mest inkluderande sport
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Ystad Rockets storsatsar inför 2022. Herrlaget har gjort tolv 
nyförvärv där samtliga spelare är hemvändare eller gör come-
back efter några års paus från fotbollen. Flera är landslagsspe-
lare och några har varit proffs i nordiska storklubbar.

Men framför allt satsar Ystad Rockets på att bygga upp ungdom-
sverksamheten. I höst drar klubben återigen igång RYT (Rockets 
Youth Tourney) som introducerar de sydöstra kommunernas 
mellanstadieelever för amerikansk fotboll. Ofta fångar vi upp de 
ungdomar som inte platsat eller funnit sig tillrätta i de mer 
traditionella sporterna. Förra gången aktiverades mer än 120 
barn i tolv- och 13-årsåldern.

Vår största satsning inför 2022 är dock på våra sponsorer. Det 
räcker inte längre med att bara erbjuda publicitet. Vi vill med 
Rockets Business Network skapa ett företagsnätverk där lokala 
företag får något tillbaka för att de väljer att investera i Ystad 
Rockets och sydöstra Skånes ungdomar. Med våra nätverksträffar 
ska våra sponsorer få en chans att knyta nya kontakter, dela med 
sig av sina kontaktnätverk och på så sätt skapa nya affärs- och 
samarbetsmöjligheter.

vi är här för dig,
   och ni är här för

    varandra
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WWW.YTOWNROCKETS.SE

@YTOWNROCKETS

@YSTADROCKETS

@YSTADROCKETS

@YSTADROCKETS

#MEANGREEN #RBN


