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IK NocOut.se: Sponsor- och samarbetspolicy 
IK NocOut.se är som många andra klubbar beroende på intäkter. Våra primära intäktskällor är 
medlemsavgiften samt från sponsorer och samarbeten. 


Sponsorer 
Vi vill ha långsiktiga sponsorer där ett sponsorskap ska vara mer än att bara betala avgiften på  
50 000 kr/år. Nej, vi vill att det ska vara givande både för oss som klubb, men inte minst för er 
som sponsor där vi hittar på roliga saker ihop och vi båda blir vinnare. Ni får möjligheten att nå 
våra medlemmar flera gånger per år genom möjligheten att marknadsföra er via allt från 
nyhetsbrev, sociala medier och inte minst våra event. 


Samarbeten 
Ett samarbete är under en begränsad tidsperiod där du som företag eller organisation kan nå ut 
med erbjudande på din produkt eller tjänst. För samarbete så krävs det att din produkt eller tjänst 
är i linje med klubbens profil, vara tydligt rabatterad samt inte konkurrera med våra befintliga 
sponsorer. Kostnadsmodellen för att nå ut med en kampanj bygger på årsomsättning.


Liten	 	 Årsomsättning 0-1 mnkr. Kostnad per kampanj: 1000 kr

Mellan 	 Årsomsättning 1-10 mnkr. Kostnad per kampanj: 3000 kr

Stor 	 	 Årsomsättning 10 > mnkr. Kostnad per kampanj: 5000 kr


Alla erbjudanden måste godkännas av klubbens sponsoransvarig samt styrelse. 


Skillnader 
Enkel visualisering för skillnaden mellan sponsorskap och samarbete. 


 
1. Sponsorer erbjuds möjligheten att 12 ggr/år nå ut till våra medlemmar med riktade erbjudanden 
eller information som de önskar få ut. Samarbetspartners får endast nå ut under kampanjperioden 
 
2. Klubbens sociala kanaler är Facebook och Instagram. Sponsorer får möjligheten att i ett eget 
inlägg där det tydligt framkommer avsändare nå ut till våra medlemmar. Samarbetspartners i ett 
delat där alla månadens samarbeten täcks in.  

Kontaktuppgifter 
Låter något av ovanstående intressant? Släng gärna iväg ett mail till samarbeten@nocout.se så 
kan vi diskutera fram vad som passar er bäst. 


Vänligen 
Styrelsen i IK NocOut.se

Sponsor Samarbete

Logotyp på hemsida X

Logotyp på kläder X

Delta och marknadsföra sig på event X

Plats i nyhetsbrev 1 X X

Inlägg på sociala medier 2 X X
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