
SPONSORPAKET » GRAND SLAM  
(BANSPONSOR)

UTEBANA 
(MAJ-SEPT) MASTERS TOUR

LOGOTYPE PÅ HEMSIDAN 
(WWW.HUDIKTENNIS.SE)

STARTPAKET (2 GRATISTIMMAR + 
2 BOLLRÖR)

IF STOCKHOLM OPEN (BUSSRESA 
+ INTRÄDE KVARTSFINAL DAG) *

DELTAGANDE I SPONSOR 
-TÄVLING 1 GÅNG PER ÅR **

2 TIMMARS FÖRETAGSTENNIS 
FÖR UPP TILL 8 ANSTÄLLDA ***

3 X 1 METERS REKLAMPLATS 
(UTOMHUS FÖR UTEBANA PAKET)

FÖRETAGSINTERN EVENT, T.E.X. 
TÄVLING ELLER KUNDAKTIVITET

1 SPELKORT FÖR OBEGRÄNSAD 
SPEL UNDER SOMMARSÄSONG

FÖRETAGSNAMN PÅ BOKNINGS-
SYSTEM (T.E.X. W&B BANA)

EN STÅENDE TID VID LUNCH 
UNDER VÅR/HÖSTTERMIN 

LOGOTYPE PÅ SKYNKET BAKOM 
BANORNA (CA. 2 X 1 METER)

KOSTNAD PER ÅR » 21250:- 7850:- 6850:- 3450:-

* AVSER BUSSRESA + INTRÄDE FÖR EN PERSON TILL IF STOCKHOLM OPEN PÅ KVARTSFINAL DAG (4 MATCHER TOTALT). 
**    FÖRETAGET FÅR ANMÄLA TVÅ DELTAGARE TILL KLUBBENS ÅRLIGA SPONSORTURNERING, 
        EN DUBBELTÄVLING DÄR ALLA MÖTER ALLA.
***  GRAND SLAM PAKET PARTNERS ERHÅLLER 4 TIMMARS FÖRETAGSTENNIS (ISTÄLLET FÖR 2) MED EN UTBILDAD TRÄNARE. 

Samtliga samarbetspartners är välkomna att vara med på HTK:s avslutningsfester för våra juniorer i maj och 
december. Det brukar kommer ca. 100 personer till dessa och är ett bra tillfälle att synas och presentera 
versamheten. Vi bjuder in till detta i god tid innan.

HTK tar gärna fram original/design för skyltar och annan reklamaterial utan kostnad vid behov. Företaget bekostar 
dock framtagning av skyltar, m.m., vilket de därmed äger. 

Samarbeta med Sveriges Gladaste Tennisklubb!
Vår förening grundades år 1929 och har idag omkring 200 medlemmar totalt. Klubben  
bedriver en framgångsrik juniorverksamhet med cirka 80 barn och ungdomar som  
tränar regelbundet året runt, från 5 upp till 15 år. Tennisskolan består av elever som  
ställer upp i nationella tävlingar såväl som de som spelar mer på motionsbasis, och  
vi anpassar banstorlek, bollar och utrustning fullt efter elevens förmåga och spelstyrka. 

HTK strävar efter att skapa en fostrande kultur där alla elever är trygga hos oss och blir  
sedda oavsett ambition och ålder. Vi erbjuder även en rad aktiviteter för seniorer,  
inklusive kurser för spelare på olika nivåer, tävlingar och olika events. Vi har även serielag  
som brukar ställer upp i det lokala seriespelet – 2017 nådde klubbens Herrar 35 serielag ända fram till Sverigefinalen där 
vi ställdes mot de tre främsta lagen i landet.

Klubben har en anställd chefstränare, Erik Nyman, på heltid och har även en grupp yngre assistenttränare som stöd. 
Ambitionen är att erbjuda en professionell träning i en utvecklande miljö där vi jobbar aktivt med att fostra nästa  
generationen av duktiga ledare. Erik har den högsta tränarutbildningen och är en av de mest kvalificerade 
tennistränare i hela Sverige – en kompetent och fin förebild för alla.

En fin anläggning med utvecklingspotential
Klubben förfogar över två inomhusbanor och två utomhusbanor belägen på Kristineberg, alldeles intill  
Bromangymnasiet, en av Sveriges största gymnasieskolor. I HTK-Hallen finns även ett gym på högsta våningen med 
mycket utrustning för diverse styrke- såväl som konditionsträning. HTK-Hallen är en miljö som möjliggör en allsidig, 
livslång träning för hela familjen.

Ett långsiktigt samarbete

Våra företagspartner är en oerhört 
viktig del av tennisklubben. Ert stöd 
gör det möjligt för oss att, bland 
annat, förbättra 

 ungdomsverksamheten genom att ge 
fler barn och ungdomar chansen att 

 träna till bra priser och ge allmänheten i
Hudiksvall med omnejd bra friskvård 

och möjligheter att utvecklas som 
tennisspelare. 

  För oss, handlar inte sponsring om att bara hänga en skylt på 
 hallen - vi eftersträvar ett långsiktigt samarbete som ger 

våra partners och deras anställda en chans att komma in i 
 tennisvärlden, utveckla sporten och bidra till vår verksamhet.

 Vi ser fram emot ett  
fint samarbete framöver!
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