
Sponsorprogram

Din maker-förening i Jönköping
https://makejkpg.se

http://www.makejkpg.se/


Varför väljer företag att sponsra Makers Jönköping

• Föreningen stimulerar teknikintresse bland unga

• Investera i ett regionalt oberoende gratis kompetensnätverk

• Lärande och kompetens – lär dig av och med andra

• Makers ger teknikintresserade yngre en anledning att bo kvar i regionen

• Rekrytering av regionens vassaste ingenjörer – Makers medlemmar

• Föreningen kan hålla kurser tillsammans med sponsorer

• Föreningen erbjuder en delad verkstad och maskinpark

• Satsa på regional hållbar utveckling

• Sponsorer har större möjlighet att påverka Makers verksamhet



Rekrytering

Makers Jönköping är föreningen i ingenjörens hjärta!

• Regionens vassaste ingenjörer – Makers medlemmar 

– alla samlade på en plats!

• Sponsorer signalerar att de bryr sig om sina 

ingenjörers intressen

• Att sponsra Makers Jönköping är en direkt 

konkurrensfördel vid rekrytering!



Inspiration, innovation och kompetensutveckling

Från nyfiken ”noob” till expert med Makers Jönköping!

• Föreningen bidrar till att barn odlar ett teknikintresse tidigt, ett 

positivt bidrag till regionens långsiktiga kompetensförsörjning

• Föreningens medlemmar inspirerar varandra och innoverar

tillsammans!

• Medlemmar håller kurser för andra medlemmar och sponsorers 

anställda



Makers Jönköping bidrar till regional hållbar utveckling

• Ekologisk hållbarhet

• En delad verkstad och maskinpark

• Återbruk av material som industrin kasserar

• Kommunens invånare kan reparera prylar istället för att köpa nytt

• Fokus på lokal utveckling och produktion

• Ekonomisk hållbarhet

• Genom delad maskinpark, återbruk av material och särskilda gröna projekt

• Föreningen bidrar till regionens framtida kompetensförsörjning

• Genom korsbefruktning av kompetensområden främjas tillväxt av nya näringar

• Social hållbarhet

• Inspirera de yngsta till nyfikenhet och livslångt lärande

• Tvärfunktionellt utbyte av kompetens och erfarenhet bland medlemmar främjar 

kreativitet, skapande glädje och personlig utveckling



Sponsra en maskin

• Har du, eller vill du ha en särskild maskin, men kanske 

inte har plats att husera den?

• Placera den hos Makers Jönköping

• Via Makers Jönköping möjliggörs gemensamma 

investeringar i maskiner och verktyg

• Sponsra föreningen genom att finansiera en maskin!



Exponering via Makers Jönköping

Föreningens sponsorer kommer att lista efter sponsornivå:

• I lokalen – via dedikerad sponsortavla

• Hemsidan – Alla sponsorer listas

• Facebook – fb-gruppen är den primära kommunikations-kanalen

• Styrelsens officiella inlägg nämner alla sponsorer

• Sponsorer kan få promote:a platsannonser i FB-gruppen

• E-mail utskick – all formella mailutskick nämner våra sponsorer

• Föreläsningar/kurser – ppt templaten framhäver våra sponsorer

• Sponsorer kommer listas i partner utskick



Sponsorprogrammets nivåer

• Guld – 50 000 per år

• Full exponering enligt ovan!

• Silver – 25 000 per år

• Lokalen

• Hemsidan

• Facebook gruppen

• Brons – 10 000 per år

• Lokalen

• Hemsidan



Bli sponsor/partner idag!

Kontakta Makers Jönköping

Makers är en frivillig icke-vinstdrivande organisation.

Alla intäkter går till att utveckla föreningen i enlighet med 

medlemmarnas önskemål!

Sponsoransvarig: Mattias Norlander

• E-mail: matte.norlander@gmail.com

• Telefon: +46 706 57 69 10

mailto:matte.norlander@gmail.com

