
SAMMARBETA MED

ESK FOTBOLL

2016
ESK-ETT AV ENKÖPINGS MEST 

EXPONERADE VARUMÄRKE

ESK´s matchställ för säsongen 2016. En väldigt bra reklam plats 
som syns på plats under matcher, i lokala tidningar och på 
våran hemsida.

Kragen       
15 000:-

Bröst Höger     
30 000:-

Bröst Vänster     
30 000:-

Bröst Mitten  
30 000:-

Magen      
50 000:-

Arm Höger
15 000:-

Arm Vänster
15 000:-

Rygg Övre
35 000:-

Rygg Nedre
35 000:

Byxa fram mitten
20 000:-

Byxa fram Höger
20 000:-

Byxa fram vänster
20 000:-

Byxa bak mitten
20 000:-

Byxa bak höger
20 000:-

Byxa bak vänster
20 000:-

ENKÖPINGS SK FK
BOX 111  - 745 22  - ENKÖPING

TORGNY CARLSSON             MOHAMMED IBRAHIM

TORGNY@ESK.NU                 MOHAMMED@ESK.NU

073-398 49 78                           073-923 28 44



Ett bra alternativ för dig och ditt företag att synas på Enavallen. Det 
finns olika alternativ där skylten sitter uppe året om eller där 
banderollen syns endast under våra hemmamatcher men har en väldigt 
bra plats framför huvudläktaren

7 000:- Plåtskylt på räcket mittemot huvudläktaren
5 000:- Banderoll på löparbanorna eller vid målen
5 000:- Plåtskylt vid resultattavlan
5 000:- Plåtskylt på huvudläktaren
5 000:- Baksidan eller sidan av ett avbytarbås

En återkommande tävling som nu är inne på sitt sjätte år. Tävlingen 
spelas på Orresta GK utanför Enköping. Lagen består av två spelare. 
Enskild person kan medverka och blir då inlottad med annan person.

3 000:-/lag
5000:-/2lag
1 000:-/person

Var med och bjud Enköpingsfolket på gratis inträde på två matcher 
under 2016, en på våren och en på hösten. Företaget kommer att tackas 
via Ena-Håbo Tidningen och Enköpings-Posten, samt på vår hemsida 
matchaffisch, matchprogram och genom högtalarna under matchen.

2.000:- En match / 3.500:- 2 matcher

företagets Logo på matchannonsen i Enköpings-Posten. Vi annonserar 
inför varje hemmamatch dvs. 11 gånger och er logo är med samtliga 
gånger. Faktura kommer skickas direkt från Enköping-Posten

2 500:- för 11 gånger

köp en matchboll vid våra hemmamatcher och ditt företagsnamn får 
synas på våran matchaffisch som annonseras ut i både Ena-Håbo
Tidningen och Enköpings-Posten, Ni får även synas i 
matchprogrammet samt höras i högtalarna under matchen.

1 000:-/match

Vi erbjuder olika storlekar annons plats i vårat
matchprogram som vi säljer på
hemmamatcherna. Annonsen kan innehålla ett
erbjudande eller lite info om företaget. Det går
även att få företagets namn under en specifik

spelare som personlig sponsor.

7 000:- helsida
4 000:- halvsida
3 000:- kvartssida
2 000:- Åttondelssida

2 500:- Personlig sponsor   

Ta med dig dina anställda eller dina kunder ner till                           
Enavallen för att äta mat och kolla på fotboll. Du har
enorma möjligheter att synas före, under och  efter
matchen. 

- Läktarplatser och entré för 25 gäster
- Måltid och dryck för 25 gäster i ESK´s klubblokal
- Utse och stå för priser till matchens spelare i båda lagen
- Matchannons i Ena-Håbo Tidningen och Enköpings-Posten
- Högtalarreklam i samband med matchen
- Egna önskemål, så som 5-kamp, fotbollsmatch eller liknande 

15 000:-
600:- för extra gäster

Tippa ESKs hemmamatcher 2016 och vinn en halvsida annons plats i 
Ena-Håbo Tidningen. Ditt företags logga samt ditt resultat syns i Ena-
Håbo Tidningen inför varje hemmamatch. Alla resultat tippas innan 
Säsongen startar alt. Bli kontaktad om ändring av resultat  som också 
kan skickas på mail till info@esk.nu senast tisdag 18.00 matchveckan.

7.000:-/säsong

ÖPPEN FOTBOLL

ÖppenFotboll är ett socialt och mångkulturellt 
projekt med syfte att skapa möjligheter till 
spontanidrott, integration och positiva möten 
utan att kräva medlemskap i en 
idrottsförening. 
Verksamheten vänder sig särskilt till nyanlända 
barn och ungdomar samt barn som lever i 
socioekonomisk utsatthet.

Projektet skall ge hållbara möjligheter för barn 
och ungdomar att engagera sig i föreningsliv 
och fotboll. 
Projektet utvecklas av ESK Fotbollsklubb i 
samarbete med ESK Ungdom, Enköpings 
Kommun och Upplands Idrottsförbund.

Våra ledord för aktiviteterna är: 
- Glädje
- Respekt
- Ansvar 
Tillsammans tar vi ansvar. 

Genom att stödja ESK Fotbollsklubb är ert 
företag med och skapar förutsättningar för 
verksamheten Öppen fotboll, vilket ger barn 
och ungdomar möjlighet till lärande, 
kamratskap och meningsfull fritid. 
.


