
SPONSOR & SAMARBETSPARTNER 
   Hvetlanda Gymnastikförening 2023 

Ett sponsorsamarbete med Hvetlanda Gymnastikförening även kallad HVGF innebär framför 
allt ett samhällsengagemang där föreningen stödjer en aktiv barn-och ungdomsverksamhet 
som sysselsätter hundratals gymnaster och ledare varje vecka. Det innebär också en fin 
möjlighet för Ert företag att synas! 

Hvetlanda Gymnastikförening är en av Vetlandas största föreningar med ca 400 st aktiva 
medlemmar. Vi är en förening som vill vara med att sprida det viktiga budskapet om att det 
är sunt och kul att röra på sig samt att lyfta barns självförtroende samt stärka deras 
självkänsla. 

Vår förening är aktiv inom både barn-och tävlingsgymnastiken med stora framgångar! 

Om ert företag vill samarbeta med HVGF är ni välkomna att ta kontakt med Emma Ytterell 
via tel 072-5597193 eller emmaytterell@hotmail.com 

Exempel på sponsorpaket: 
GULD 

• Exponering med skylt 1180 mm x 600 mm i Norrgårdshallen*
• Företagslogo på webbsidan hvetlandagymnastikforening.se
• Synlig i sociala medier (Instagram & FB) i samband med tävlingar

5000 kr

 SILVER 

• Exponering med skylt 1180 mm x 600 mm i Norrgårdshallen*
• Företagslogo på webbsidan hvetlandagymnastikforening.se

2500 kr

 BRONS 

• Ert företagsnamn på hemsidan hvetlandagymnastikforening.se

1500 kr

Självklart skräddarsyr vi sponsorpaket enligt egna önskemål! 

*Montering ingår av skylt i Norrgårdshallen.



SPONSORAVTAL 
Hvetlanda Gymnastikförening 2023 

FÖRENING   SPONSOR 

Namn: Hvetlanda Gymnastikförening Namn: 
Org. Nr: 827500-7048 Org. Nr: 

Referens: Referens: 
Adress: Munkagårdsvägen 4 Adress: 
Postnr: 57471 Postnr: 

Postort: Myresjö Postort: 
Telefon: Telefon: 

E-post: hvetlandagf@gmail.com E-post:

AVTALET 
Avtalet mellan parterna avser ekonomisk ersättning till Hvetlanda Gymnastikförening och som 
motprestation för denna, namnreklam och PR-mässigt utbyte i syfte att främja företagets goodwill 
och avsättningen av dess produkter. 

SPONSORAVTAL 
Enligt överenskommelse 

AVTALETS TIDSARAM 
Avtalet löper 1x1 år om inget annat avtalas. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Sponsorn tillhandahåller de uppgifter/skylt som avtalats 

ERSÄTTNING 
Avtalet för sponsring avser 1 år (20230101-20231231) till kostnaden av  kr. 

FAKTURERING 
Beloppet faktureras efter avtalet undertecknats av båda parter 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav föreningen och sponsorn erhållit 
varsitt. 

Ort och datum Ort och datum 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

Emma Ytterell

072-5597193


