Simidrott är inte de stora pengarnas sporter. Som
supporter för simidrott kan sponsring av
vattensporterna bidra till mycket positivt för båda
parter. Med hjälp från supportrar och
samarbetspartners kan en simklubb öka
simkunnigheten bland Sveriges barn, ungdomar och
vuxna. I förhållande till utfall i form av exponering,
varaktighet och genomslag vågar vi påstå att
sponsring av simidrott är en mycket bra affär.

Detta är bara ett axplock av möjligheter som SK RAN
kan erbjuda. För ytterligare information om sponsringsoch samarbetsmöjligheter, samt priser; kontakta SK
RANs Sportchef på telefon 040-28 81 65 eller via epost matthew@skran.se. Vår Sportchef kan också
svara på alla frågor du kan ha om att förlägga t.ex en
kick-off ute på Segevångsbadet (med eller utan
övernattning på närliggande Scandic Hotel),
minikonferens, produktlanseringar, minimässor etc.

Simklubben Ran arbetar för att främja simkunnighet
och simidrott i Malmö och i Sverige. Under många år
har klubben drivit ett arbete att öka simkunnighet
bland Malmös skolbarn med stor framgång! Vi lär
varje år närmre 2000 barn, ungdomar och vuxna att
simma. Vi är den drivande kraften i skolsimning - för
en ökad simkunnighet i hela Malmö. Vi lär Malmö att
simma!

Välj din nivå av stöd






Varför ska du bli samarbetspartner?
Simkunnighet i Sverige kommer gång efter gång upp i
nyhetssändningar och trenden visar att antalet
drunkningar i Sverige ökar varje år. Vi vill
uppmärksamma hur viktigt det är att vara simkunnig,
och visa de fördelar simning har som motionsform.
Folkhälsan är viktigt och med fler som rör på sig och
fler som lära sig simma, kan vi minska antalet
drunkningar, antalet sjukdomar, och ge möjligheter till
fler och fler Malmöbor.
Över tvåhundra aktiva idrottare i simning, vattenpolo,
triathlon och öppet vatten. Närmre femtio
siminstruktörer och tränare. Engagerade föräldrar.
Enhetliga profilkläder. Stora möjligheter till exponering
– dels på kläder, dels på fasta platser i Aq-va-kul och
på Segevångsbadet. Fantastisk potential till
annorlunda företagsarrangemang på
Segevångsbadet, året runt… Allt detta och lite till
ställs till ditt förfogande om du vill dra nytta av vår
framgång för egen del. Antingen som sponsor på
årsbasis eller vid enskilda aktiviteter. Ser du dessutom
ett mer fördjupat samarbete som ett intressant
alternativ är du välkommen som samarbetspartner. Då
ska du veta att du hamnar i gott sällskap med erkänt
välrenommerade varumärken och företag.
Med syftet att kunna erbjuda dig framgångsrika
exponeringsmöjligheter har vi satt samman ett antal
förmånliga och intressanta ”paketlösningar” därutöver
tillkommer förstås enskilda sponsringsmöjligheter som
vi gärna tar upp till diskussion.

Simklubben Ran
Segesvängen 1, 212 27 Malmö
Tel. 040-28 81 60
kansliet@skran.se
www.skran.se






Diplom att visa att företaget stöder en ökad simkunnighet
och Simklubben Ran.
Länkning av ditt företags hemsida från SK RANs
webbsidor samt digitala nyhetsbrev.
Fribiljetter (mellan 1-5 st familjbiljetter)* till
Segevångsbadet för hela familjen. Gäller under hela
utomhussäsongen.
Skyltar (1-2 st)* i format B1220xH610mm, 3 månader,
inkl production och uppmontering. Skylten placeras på
Segevångsbadet i anslutning till 50m-bassängen och
naturligtvis under utomhussbassäng.
Gratis simskola* för 1-3 st familjer (upp t.o.m. 4 personer
per familj). Gäller under en (1) period eller termin).
Simutbildning* för upp till 3-5 st vuxna, simskola
alternativt träning under ledning av en av SK RANs
huvudtränare. Fem x 60 minuter tillfällen.
Simkunnighetskväll för hela företaget på
Segevångsbadet där vi testar simkunskapen hos
företagets familjer. En kväll med simning, lek, och grillning
på Malmös finaste utomhusbad. Gäller bara sommaren.

*Antalet beror på nivåstöd.
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Gratis
simskolor
Simutbildning
Simkunnighet
skväll

✔
5 000 kr
9 999 kr
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19 999 kr
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34 999 kr

35 000 kr
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