
VILL DU BLI SPONSOR TILL TULLINGE TENNISKLUBB?



VILL DU SPONSRA TULLINGE TENNISKLUBB OCH FRÄMJA FYSISK AKTIVITET 
OCH STÖDJA UNGDOMSVERKSAMHETEN I VÅR KLUBB?

Tullinge Tennisklubb är en ideell förening med ca 700 medlemmar. Vi äger 
tennishallen vid Brantbrinks idrottsplats med 3st inomhusbanor samt 2 

grusbanor vid Tullinge strand.



• Vill du och ditt företag tillsammans med Tullinge Tennisklubb vara med och utveckla och påverka dagens barn och ungdomar att bli ansvarsfulla samhällsmedborgare?

• Vi i Tullinge Tennisklubb jobbar hårt med att främja fysisk aktivitet och stödja våra barn och ungdomar, vuxna samt seniorer i kommunen och bedriver idag en aktiv och öppen 

verksamhet som sträcker sig över åldrarna 4-80+, där vi numera även kan profilera oss som en av de få tennisklubbar i söderort som bedriver paratennis för ungdomar. Vi är 

även FaR-certifierade (Fysisk aktivitet på recept) där vi har spelare som ordinerats tennis av sin vårdcentral. 

• Genom att sponsra oss bidrar ditt företag aktivt till att vi kan låta fler barn, ungdomar och andra få hitta sin plats i spor ten, där lek och rörelse kommer att bli en naturlig del 

av vardagen. Vi kan också stärka vår utbildning med kompetenta tränare samt dra igång projekt som går hand i hand med vår värdegrund. 

• Vi har en hel del projekt framöver tillsammans med Botkyrka kommun som kommer att kräva starka partners med god värdegrund oc h vilja att påverka vår kommuns tillväxt 

och välmående, synlighet samt tillgänglighet för alla boende. Välkommen till TTK!

• Vi kan även skräddarsy paket för just ert företag.

• Kontakta Verksamhetschef Daniel Bjerner för mer info: danielbjerner@tullingetennis.se, 0707595620

mailto:danielbjerner@tullingetennis.se


Guldsponsor: 20.000kr/år

• Exponering:

➢ Skyltplats på bana 3 (ca 100x200cm) – bekostas av

företaget

➢ Marknadsföring i nyhetsbrev till medlemmar x antal 

ggr/år

➢ Logga på www.tullingetennis.se

➢ Logga på digital sponsortavla/skärm i allrummet

➢ Sätta upp anslag/infoblad i hallen

➢ Marknadsföring på TTK:s sociala medier

• Tennis:

➢ 5 st privatlektioner 

➢ 6 st fria speltimmar i hallen på dagtid (kl 7-15)

➢ Fri tillgång till våra grusbanor på maden under maj-sept

http://www.tullingetennis.se/


Silversponsor: 15.000kr/år

• Exponering:

➢ Skyltplats på bana 3 (ca 100x200cm) – bekostas av

företaget

➢ Marknadsföring i nyhetsbrev till medlemmar x antal 

ggr/år

➢ Logga på www.tullingetennis.se

➢ Logga på digital sponsortavla/skärm i allrummet

➢ Sätta upp anslag/infoblad i hallen

➢ Marknadsföring på TTK:s sociala medier

• Tennis:

➢ 3 st privatlektioner 

➢ 5 st fria speltimmar i hallen på dagtid (kl 7-15)

➢ Fri tillgång till våra grusbanor på maden under maj-sept

http://www.tullingetennis.se/


Bronssponsor: 10.000kr/år

• Exponering:

➢ Skyltplats på bana 3 (ca 100x200cm) – bekostas av

företaget

➢ Marknadsföring i nyhetsbrev till medlemmar x antal 

ggr/år

➢ Logga på www.tullingetennis.se

➢ Logga på digital sponsortavla/skärm i allrummet

➢ Sätta upp anslag/infoblad i hallen

➢ Marknadsföring på TTK:s sociala medier

• Tennis:

➢ 1 st privatlektioner 

➢ 4 st fria speltimmar i hallen på dagtid (kl 7-15)

➢ Fri tillgång till våra grusbanor på maden under maj-sept

http://www.tullingetennis.se/


Tennispaket + logga på hemsida

Guldpaket 10.000kr/år Silverpaket 7.000kr/år Bronspaket 5.000kr/år

* 3 st privatlektioner * 2 st privatlektioner * 1 st privatlektion

* 7 st fria speltimmar i hallen under dagtid * 3 st fria speltimmar i hallen under dagtid * 2 st fria speltimmar i hallen under dagtid

* Fri tillgång till våra grusbanor maj – sept * Fri tillgång till våra grusbanor maj-sept * Fri tillgång till våra grusbanor maj-sept


