Stöd Bulltofta Bowlingklubb
perioden juli 2019 - juni 2022
Bulltofta BK är en framåtsträvande klubb som genomsyras av kamratskap och god stämning bland våra medlemmar. Vi håller till på Baltiska
Bowlinghallen i Malmö och har tre lag i seriespel med representationslaget i Sydallsvenskan, där vi satsar mot att nå Elitserien. Vi har också ett
lag i Svenska UngdomsLigan (SUL), där våra yngsta spelar.

Bulltoftas mål:

Hur når vi våra mål?

• Utveckla våra spelare för att på sikt kunna
ta en plats i Elitserien.

• Utbilda våra spelare tekniskt och mentalt
genom att anlita professionella instruktörer.

• Satsa på våra ungdomar och juniorer.

• Särskild träning för ungdomar och juniorer
med utbildade tränare.

• Väcka intresse hos unga att börja spela bowling.
• Stärka bowlingen som sport.

• Erbjuda ungdomar som vill lära sig spela
bowling att träna till mycket låg kostnad
tillsammans med våra utbildade tränare.

Våra satsningar har visat sig ge resultat, både i form av tävlingsframgångar och i form av många nya
medlemmar. Flera av dem tillhör den yngre generationen, det vill säga nästa generations bowlare.

För att lyckas i vår fortsatta strävan behöver vi ditt stöd!

Det här får du som sponsor för Bulltofta BK
• Sponsorpaketen gäller för tre säsonger.
• Ditt företag exponeras på bowlinghallar i hela Skåne samt stora delar av Götaland.
• Ditt företags logotype finns på klubbens webbsida liksom på våra trycksaker.
• Väljer du Stora sponsorpaketet ingår dessutom tryck på våra matchtröjor plus att vi
anordnar ett trevligt bowlingarrangemang till självkostnadspris under kontraktstiden.
Välj ett av våra färdiga sponsorpaket nedan, eller hör av dig så att vi kan skräddarsy ett
samarbete som passar just ditt företag. Vi är alltid öppna för förslag och idéer!

Vill du veta mer?
Kontakta ordförande Jonas Torstensson på telefon 073- 915 80 59
eller skicka ett mail till info@bulltofta.org
Mer om oss och vår verksamhet hittar du på
www.bulltofta.org
Vi finns också på Facebook
www.facebook.com/bulltoftabk/

Lilla paketet
Logotype på
hemsida & trycksaker.

Pris
för tre år

5 000:-

Stora sponsorpaketet
Logotype på matchtröja,
hemsida & trycksaker.
Dessutom ett bowlingarrangemang
till självkostnadspris.

Pris
för tre år

20 000:-

