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- Ca 100 aktiva medlemmar
- Ca 50 aktiva i barn- och ungdom

ytownrockets.se

Hemsida – Ca 100.000 unika visningar / år
Facebook – Unik räckvidd ca 25.000 / år
Instagram – Unik räckvidd ca 220.000 / år
Youtube  - Unik räckvidd ca 155.000 / år

           Ca marknadsvärde 1,5 milj

- Ca 20 ledare

Lagdelar:
u10 mix
U12 mix
U14 mix
U15 mix

U16
U19
Herr

Divisionssegrare
Herr: Flerfaldiga divisionssegrare, 

SM-slutspel
(Obesegrade 2021)

U19: SM-silver, Dukes Tourney-guld, 
Flerfaldiga divisionsmästare

U16:  SM-guld, SM-silver, Flerfaldig 
divisionsmästare, 

(Obesegrade i DK 2021)



YSTAD ROCKETS

PARTNERPAKET 2023



Barnsektionen

• U10 mix

• U12 mix

• U14 mix



Ungdomssektionen

• U15 mix
• U16 (danska ligan)

• U17 pojk

• U19 herr



Senior - A-Lag 

• Startade 1993

• Tiofaldiga division mästare

• Producerat flertalet landslagsspelare & 
proffsspelare genom åren



ROCKET CUP

• Skandinaviens största inomhuscup på konstgräs i amerikansk fotboll

• Internationella lag

• Enbart för ungdomslagen

• Arrangeras två gånger årligen

• Hundratals besökande publik



VAD ÄR RBN ?

Rockets Business Network är ni - våra sponsorer. 1 gång per år samlas vi för att äta, mingla och nätverka. Syftet är att ni, våra 
sponsorer, ska knyta kontakter och finna samarbetspartners. Att sponsra Ystad Rockets innebär så mycket mer än att bara synas på 
våra sociala medier och hemsida - det ska också löna sig ekonomiskt.

● En fysiskt träff under 2023 - under hösten
● Alla företag får presentera sitt företag och sina produkter under träffarna
● Tillgång till alla företags kontaktnätverk
● Lär känna världens mest inkluderande sport

“Vi är här för dig, och ni är här för varandra”



YSTAD ROCKETS

PARTNERPAKET 2023

Denna sponsor lösning är för företag på offensiven och som söker en stark position både på den lokala samt nationella 
marknaden i samarbete med Ystad Rockets. Med en stor exponering i media, våra evenemang och nätverk kommer ni att öka er 

förankring både nationellt och lokalt. Avtalet skrivs på ett år.

Exponering:
- Logotyp på målstolpar på Sandskogens IP
- Logotyp på hjälmens framsida
- Reklamfilm (Er egen) på 60 sek som spelas upp i livesändningen under våra 
matcher, samt läggs upp på våra sociala medier.
(Vi kan tillhandahålla en videon till er via vårt nätverk mot en extra kostnad)

- Rätt att använda YR:s logotyp vid egen marknadsföring
- Stor exponering på YR:s hemsida samt sociala medier
- Exponering på YR:s matchprogram
- Stor exponering på ”Våra partners” skylt på Sandskogens IP
- Speaker presenterar er som sponsor vid minst 4 tillfällen per hemmamatch 
och under våran årliga cup “Rockets Cup”
- En del av 1993 klubben
- 3 st banderoller på Sandskogens IP (3 x 3x1 meter Till kommer en faktura på detta tryck)

- Exponering på facebook under våra livesända matcher
- Banner med logotyp som visas upp i livesändning som ”matchen presenteras 
av”
-  Vid varje veckas MVP, Statistik, Match & reklam syns ni på denna bild som 
“presenteras av:”.
- Möjlighet till mer exponering efter förhandling
- Företagets logo på vårt släp.

Events/Aktiviteter
- Du är en del av Rockets Business Network.
- Fritt inträde för samtliga anställda till hemmamatcher för serielag under 
grundserien
- FÖRETAGSEVENT
Vi skräddarsyr ett företagsevent åt er där ni under en eftermiddag får testa 
amerikansk fotboll på riktigt. Tillsammans med våra ledare och spelare får ni 
möjligheten att spela en riktig match. Ett perfekt tillfälle att få ”puckla” på era 
medarbetare eller kunder. 
- Tillgång till Rockets appen (10 användare)
- Där ni kan ha  kostnadsfri reklam och erbjudande i Rockets appen.

 
Pris förhandlas
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Här finner ni en sponsor lösning som blir en viktig del i er marknadsföring. Med många exponeringsmöjligheter får ni chansen 
att utöka den lokala förankringen av ert företag med hjälp av Ystad Rockets. Ni kommer även att nå ut nationellt genom våra 

evenemang.

Exponering:
- Reklamfilm (Er egen) på 45 sek som spelas upp i livesändningen under 
våra matcher, samt läggs upp på våra sociala medier. 
(Vi kan tillhandahålla en videon till er via vårt nätverk mot en extra kostnad)

- Rätt att använda YR:s logotyp vid egen marknadsföring
- Stor exponering på YR:s hemsida samt sociala medier
- Exponering på YR:s matchprogram
- Stor exponering på ”Våra partners” skylt på Sandskogens IP
- Speaker presenterar er som sponsor vid minst 4 tillfällen per 
hemmamatch
- En del av 1993 klubben
- 2 st banderoller på Sandskogens IP ( Faktura tillkommer på detta 2 x 3x1 meter)

- Matchvärd via vår livesändning på facebook
- Banner med logotyp som visas upp i livesändningen som ”matchen 
presenteras av”

Events/Aktiviteter
- Du är en del av Rockets Business Network.
- Fritt inträde för samtliga anställda till hemmamatcher för serielag under 
grundserien
- FÖRETAGSEVENT
Vi skräddarsyr ett företagsevent åt er där ni under en eftermiddag får testa 
amerikansk fotboll på riktigt. Tillsammans med våra ledare och spelare får ni 
möjligheten att spela en riktig match. Ett perfekt tillfälle att få ”puckla” på era 
medarbetare eller kunder. 
- Tillgång till Rockets appen (5 användare)

Pris: 20 000 :-
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Här är en säker investering för er som vill associeras med Ystad Rockets och synas på den lokala marknaden. Utnyttja nätverkets 
kraft och skapa värdefulla relationer med oss! Ni får även möjligheten att bjuda in kunder till en fartfylld upplevelse som 

kommer att utveckla era befintliga relationer.

Exponering:
- Rätt att använda YR:s logotyp vid egen marknadsföring
- Exponering på våra sociala medier
- Exponering på YR:s hemsida
- Exponering på YR:s matchprogram
- En del av 1993 klubben
- Stor exponering på ”Våra partners” skylt på Sandskogens IP
- Speaker presenterar er som sponsor vid minst 2 tillfällen per match
- 1 st banderoller på Sandskogens IP ( Faktura tillkommer på detta 1 x 3x1 meter)

Events/Aktiviteter
- Du är en del av Rockets Business Network.
- Fritt inträde för samtliga anställda till hemmamatcher för serielag under 
grundserien
- Tillgång till Rockets appen (3 användare)

Pris: 15 000 :-
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För dig som är väldigt sportintresserad och vill få ett utmärkt tillfälle att öka företagets exponering på den lokala marknaden. 

Exponering:
- Rätt att använda YR:s logotyp vid egen marknadsföring
- Exponering på våra sociala medier
- Exponering på YR:s hemsida
- Exponering på YR:s matchprogram
- En del av 1993 klubben
- Stor exponering på ”Våra partners” skylt på Sandskogens IP
- 1 st banderoller på Sandskogens IP( Faktura tillkommer på detta 1 x 3x1 meter)

Events/Aktiviteter
- Du är en del av Rockets Business Network.
- Fritt inträde för samtliga anställda till hemmamatcher för serielag under 
grundserien
- Tillgång till Rockets appen (2 användare)

Pris: 10 000 :-
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För dig som har ett intresse av att sponsra den lokala föreningen. 

Exponering:
- Rätt att använda YR:s logotyp vid egen marknadsföring
- Exponering på våra sociala medier
- Exponering på YR:s hemsida
- Stor exponering på ”Våra partners” skylt på Sandskogens IP
- En del av 1993 klubben

-                         ÄR EJ EN DEL AV R-B-N                                  -

Pris: 5 000 :-

                  GRÖN SPONSOR
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Avtalsvillkor

∙ Alla sponsoravtal gäller för ett år i taget, om inget annat anges.
∙ Samtliga paket kan riktas till föreningen som helhet eller till enskilda lag
∙ Eventuell reklamskatt på 6,9% bekostas av sponsorn.
∙ Banderoller (Vepa) är av standardtyp (väv) och erhålls av YR men bekostas av Sponsorn (faktureras 

separat)
∙ Kostnad för brodyr eller tryck av logotyp bekostas av Sponsorn (faktureras separat)
∙ Krav på design, speciella krav på material, texter etc. ska erhållas och betalas av respektive sponsor.
∙ Placering av banderoll/vepa sker på långsidan på Sandskogens IP.
∙ Tiden då banderollen/vepan exponeras på Sandskogens IP under lagens matcher under YR-säsong vilket 

är mellan april – till början av oktober.
∙ Videon som spelas upp vid våra olika arrangemang måste ni inneha sen tidigare. Detta ni tillhandahåller 

till oss, har ni inte någon video kan vi lösa utifrån nätverkets ansluta och hjälpa er att få en bra produktion. 

    Du kan välja att sponsra en enskild lagdel, sektion eller föreningen som helhet.
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Kontaktuppgifter

Partneransvarig 

Timmy Göransson
ystadrockets@gmail.com

0733203749


