SM/JSM i simning
20-24 november 2013
Valhallabadet, Göteborg

Vill du vara med och stödja svensk ungdomsidrott?
Vill du bidra till ökad simkunnighet för barn och ungdomar i Västsverige?
Västsvenska Simförbundet har 47 föreningar med 17 804 medlemmar som bedriver
någon form av simidrottsform (simning, simhopp, konstsim, vattenpolo, öppet vatten)
varje vecka året runt.
Våra föreningar från södra Hallands län till norra Västra Götalands län genomför sina
verksamheter efter följande kärnvärden:
 Glädje
(glädje och gemenskap på lika villkor)
 Trygghet
(det är livsviktigt att kunna simma)
 Livslång
(från bebis till veteran)
 Framgångsrik
(motivation och prestation)
 Hälsa och motion (bidra till friskvår och folkhälsa)
SM/JSM genomförs för första gången gemensamt som tävlingsform i Sverige fr.o.m. i år.
Under helgen kommer ca 600 deltagare tillsammans med ledare, funktionärer och en stor
publik fylla Valhallabadet. Där får de se och heja på de bästa svenska elitsimmarna,
seniorer samt juniorer.
För att säkerställa ett lyckat evenemang hoppas vi på näringslivets medverkan. Det är
därför vi vänder oss till dig. Vi hoppas att ditt företag kan se nyttan av att synas i ett
sådant här stort evenemang samt stödja ett förbund som har som huvudsyfte att:
 Verka för simidrottens simkunnighetsutveckling.
 Verka för att av Svenska Simförbundets (SSF) centralt beslutade åtgärder
genomförs.
 Initiera och genomföra simidrottsutbildning.
 Ansvara för att distriktsmästerskapstävlingar genomförs.
 Främja utvecklingen av samtliga SSF:s ansvarsområden och discipliner.
 Samordna tävlingsverksamheten och besluta om sanktion för tävlingar.
 Ansvara för utbildning och godkännande av funktionärer.
 Främja en effektiv kontaktverksamhet med det regionala och lokala samhället.
Vi bifogar olika förslag på samarbetslösningar och hoppas att något ska passa dig och ditt
företag.
Med förhoppning om ett positivt samarbete.
Med vänliga simmarhälsningar
Västsvenska Simförbundet
Magnus Hansson
kansli@vssf.nu
Arb: 031-205637
Mob: 0704-089944
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GULDPAKET
 Reklamskylt på långsidan av bassängkanten (storlek 180X60 cm).
 Utställnings- alt. försäljnings yta 3x3 m erhålles i Valhallabadets entré.
 Eget namn på 1 lopp per tävlingspass (10 st. - ex ”Företagets namn” race/loppet).
 4 st. reserverade VIP-platser till samliga tävlingspass (10 st.).
 Logga på SM/JSM hemsidans samarbetspartners.
 Annons i programbladsfoldern.
 Vara prisutdelare om så önskas.
Pris: 10 000 kr, plus 8% reklamskatt, plus prestationspriser på egna lopp.
UTSTÄLLNINGS- alt. FÖRSÄLJNINGSPAKET
 Utställnings- alt. försäljnings yta 3x3 m erhålles i Valhallabadets entré.
 Eget namn på 1 lopp per tävlingspass (10 st. - ex ”Företagets namn” race/loppet).
 2 st. reserverad VIP-plats till samtliga tävlingspass (10 st.).
 Logga på SM/JSM hemsidans samarbetspartners.
 Annons i programbladsfoldern.
 Vara prisutdelare om så önskas.
Pris: 6 000 kr, plus prestationspriser på egna lopp.
SILVERPAKET
 Reklamskylt på vändningssidan av bassängkanten (storlek 90x30 cm).
 Eget namn på 1 lopp per tävlingspass (10 st. - ex ”Företagets namn” race/loppet).
 2 st. reserverade VIP-platser till samtliga tävlingspass (10 st.).
 Logga på SM/JSM hemsidans samarbetspartners.
 Vara prisutdelare om så önskas.
Pris: 5 000 kr, plus 8% reklamskatt, plus prestationspriser på egna lopp.
BRONSPAKET
 Eget namn på 1 lopp per tävlingspass (10 st. - ex ”Företagets namn” race/loppet)
 1 st. reserverad VIP-plats till samtliga tävlingspass (10 st.).
 Logga på SM/JSM hemsidans samarbetspartners.
 Vara prisutdelare om så önskas
Pris: 4 000 kr, plus prestationspriser på egna lopp.
LOPPAKET
 Eget namn på lopp (ex ”Företagets namn” race/loppet).
 Logga på SM/JSM hemsidans samarbetspartners.
Pris: 500 kr per lopp, plus prestationspriser på egna lopp.
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