
Vill du och ditt företag vara med och stötta  
tjejfotbollen genom Sisters Football Cup 2023?

Som Sisterspartner exponeras företaget och dess 
logotyp tillsammans med cupnamnet och på så sätt 
syns företaget i stora delar av kommunikation kring  
cupen. Detta sker bland annat via cupens hemsida,  
via sociala medier, trycksaker som till exempel spel-
program under själva cupen. Som Sisterspartner 
namnger företaget även en spelplan, en klass samt 
ett omklädningsrum. Företaget får även vara med på 
cupen på en bra plats och marknadsföra sig och sina 
produkter eller tjänster. Om andra önskemål finns så 
kan vi diskutera det. Belopp: 20.000 SEK

– SISTERSPARTNER (max två) – – SILVERPARTNER (max fyra) –

– STORT TACK –– GULDPARTNER (max fyra)–

– BRONSPARTNER –

Som silverpartner exponeras företaget och dess logo-
typ via sociala medier, cupens hemsida och via olika 
utskick. Som silverpartner namnger företaget en klass 
och exponeras på så sätt under själva cupen. 
Belopp: 5.000 SEK

Alla sponsorer stödjer tjejfotbollen i Ängelholms FF 
och gör det möjligt för lagen att spela cuper och åka 
på läger. Dessutom ser ni till att vi kan anordna en 
fantastisk cup för alla deltagande lag och publik.

Som guldpartner exponeras företaget och dess  
logotyp via sociala medier och cupens hemsida.  
Logotyp exponeras även via olika utskick och tryck- 
saker. Som guldpartner namnger företaget en spel-
plan och exponeras på så sätt under själva cupen. 
Företaget får även vara med på cupen på en bra plats 
och marknadsföra sig och sina produkter eller tjänster. 
Belopp: 10.000 SEK

Som bronspartner exponeras företaget på cuphem-
sidan och i sociala medier.
Belopp: 1000 kr eller varor/tjänster

Efter succén 2019 då över 60 tjejlag medverkade sattes Sisters Football Cup på paus på grund av 
pandemin. Men nu är vi tillbaka och 2023 arrangeras vår populära cup återigen. Var med och stötta 
Ängelholms FFs tjejverksamhet och Sisters Football Cup. Cupen arrangeras årligen i månadsskiftet 
juni/juli och vänder sig till tjejlag i åldrarna 8–13 år. Ta chansen och bli partner så kan ditt företag 
medverka och exponeras i samband med Sisters Football Cup 2023.

WWW.SISTERSFOOTBALLCUP.SE FACEBOOK OCH INSTAGRAM: @SISTERSFOOTBALLCUP


