Bli Kunskapspartner Guld & stöd din förening!
För 15 000kr kan ditt företag bidra till att ge alla medlemmar i en förening full tillgång till
landets ledande idrottsexperter under ett helt år! Läs mer nedan.
Sport Competence Sweden är en svensk innovation
för svensk idrott- och motionsrörelse. Här finns landets
ledande expertkompetens till föreningar och förbund via
digitala föreläsningar, webbinarier samt
direktkontakt med experterna.
För 15 000 kr har ditt företag möjligheten att bli
Kunskapspartner Guld. Det innebär att alla ledare och
medlemmar i en förening får obegränsad tillgång till
Sport Competence med den främsta expertkunskapen inom
idrottsrörelsen i Sverige. Samtidigt får du mycket tillbaka!

”

Det känns väldigt förmånligt att vi som
företag får ta del av landets främsta
experter. Det är lika lärorikt för oss som
för idrotten. Att vi dessutom är med
och bidrar till utveckling hos föreningar
känns väldigt bra!

Titulera ditt företag som kunskapspartner
på er hemsida, i mailsignaturen, på kontoret mm.

Jan Lindblad, PwC Auktoriserad revisor & Partner

Detta får du som Kunskapspartner Guld tillbaka:
Stor tacksamhet från föreningen och alla medlemmar för att ni bidrar till kunskap och hållbar
utveckling av föreningen.
Exponering av ditt företags logotyp samt kort text för alla föreningens medlemmar då de loggar in på
Sport Competence under ett helt år.
Kunskapspartner Guld är en dubbel möjlighet för företag: du ger en förening årslicens på Sport
Competence - och samtidigt får företaget en egen årslicens för upp till 100 anställda utan extra
kostnad. Många företag använder föreläsningar i samband med utvecklande sponsoraktiviteter eller som
friskvård för anställda, då innehållet omfattar både träning, motion och wellness.
Möjlighet att använda Kunskapspartner Guldmedalj i ert kommunikationsmaterial, både digitalt
och i print under ett år.
Ditt företag exponeras i föreningens programblad under en månad.
Ditt företag får fyra matchbiljetter att utnyttja när det passar.

Du bidrar till kunskapsutveckling av föreningen och idrottsrörelsen i Sverige!
Bli Kunskapspartner Guld under ett år för 15 000 kr exkl moms.
Maila oss och uppge namn på den förening som ditt företag vill stödja.
Om så önskas så utser vi en lämplig förening. Skicka även företagets logotyp.
Vi tar sedan kontakt med föreningen och återkopplar därefter er.
www.sportcompetence.se

info@sportcompetence.se

+46 736-729939

