Vår verksamhet är en utbildningsresa för alla inblandade,
spelare, ledare, föräldrar och andra frivilliga krafter. Vår
målsättning är att utbilda och forma framtida fotbollsspelare
på alla nivåer.
Samtidigt vill vi med en trygg och öppen utbildningsmiljö ge
alla en bästa möjliga grund
som sunda och kloka medborgare och
arbetstagare i vårt Enköping.

Samarbete 2021

Hjälp oss att fortsätta ge alla den
möjligheten - vi behöver ert stöd
att göra det tillsammans.

Enköpings SK Fotboll
Enköpings SK FK

Patrik Bolinder
0171-619803
patrik.bolinder@esk.nu
www.esk.nu

Matchdräkt

Ledardräkt

Matchboll

Matchannons i EP

Ert företags logotyp exponeras på två
matchställ i samband med serie-, cup- och
tränings-matcher under 2021.

Ert företags logotyp exponeras på ledarnas
kläder som används i samband med serie-,
cup- och träningsmatcher under 2021.

Ert företags logotyp exponeras:
13 hemmamatcher i Enköping Posten med en
räckvidd på 39 000/match, total räckvidd:
507 000

Ert företags logotyp exponeras: 13
hemmamatcher i Enköping Posten med en
räckvidd på 39 000/match, total räckvidd:
507 000

PRISBILD: 7 500 – 40 000 kr

PRISBILD: 5 000 – 7 500 kr

PRIS: 5 000 kr

PRIS: 5 000 kr

Uppvärmningsdräkt

Matchprogram

ESK Skylten

Resultatjakten

Ert företags logotyp exponeras på
uppvärmningsdräkter antigen på
overallsjacka eller t-shirt som används i
samband med serie-, cup- och
träningsmatcher under 2021.

Ditt företagets logotyp eller erbjudande i
herrlagets matchprogram som säljs varje
hemmamatch.

Ditt företags logotyp på en mindre skylt på
ESK skylten som finns på sidan av
huvudläktaren.

Helsida: 5 000 kr / år

Pris: 1 500-3 000 kr

Tippa A-lagets alla tretton hemmamatcher
och vinn en halv sides annonsyta i Enköping
Direkt samt Enköping Direkts vandringspris.
Er logotyp och ert matchresultat exponeras
tillsammans med tolv andra företag inför
varje hemmamatch. Total räckvidd:13
matcher x 23 700 ger 308 000.

Halvsida: 2 500 kr / år
PRISBILD: 7 500 – 10 000 kr

Kvartssida: 1 250 kr / år

PRIS: 7 000 kr.

Arenareklam

ESK Golf Masters

ESK Padel Open

Åskådarbonus

Reklamskylt i plåt sitter alltid uppe på
Enavallen och syns på alla evenemang som
hålls. Banderollerna ställs på löparbanorna
under våra hemmamatcher och syns bra från
hududläktaren.

ESK golf masters på Orresta GK, under
2021. En heldag tillsammans för trivsel nätverkande och umgänge. Vinnarna hyllas på
Enavallen i samband med någon av ESKs
hemmamatcher.
Mer info kommer på www.esk.nu.

En nyhet som planeras att spelas under
2021. Möjlighet till utmaningen ges i vårt
nya samarbete med Enköpings Padel Arena.

Under två tillfällen 2021 kommer Enköpings
företag att bjuda publiken på gratis entré
till herrlags matcher. Ditt företag kommer att
tackas med företagsnamn i Enköping Direkt
och Enköpings posten, på matchannons samt
av speakern under matchen.

PRIS:
Reklamskylt plåt: 7 000 kr
Reklambanderoll: 5 000 kr
Övriga skyltar: offereras

PRIS:
1 lag: 3 000 kr
2 lag: 5 000 kr

PRIS:
1 lag: 1 750 kr

PRIS:
1 match: 2 000 kr
2 matcher: 3 500 kr

