
Saltsjöbadens Lawntennisklubb

Sponsorprogram



SLTK  

”DEN AKTIVA KLUBBEN”  

Saltsjöbadens Lawntennisklubb är en av Sveriges äldsta tennisklubbar, 
grundad redan 1926. 
Klubben har till ändamål att främja tennisspelets utveckling i Saltsjöbaden. 
I dag har klubben ca. 1100 medlemmar varav ca. 450 är ungdomar i 
Tennisskolan. Det uppmuntras att delta i seriespel och distriktstävlingar.  

SLTK har 4 plexipavebanor inomhus och 3 grusbanor vackert belägna vid 
Hotellviken.  



Möjligheter som partner. 

Genom ett samarbete med SLTK har ditt företag möjligheten att nå våra 1 100 
medlemmar, synas på våra nationella tävlingar samt på våra attraktiva anläggningar.  

Många av våra medlemmar är:  
 
• Entrepenörer 

• Företagare  

• Näringslivsledare  

• Köpstarka  

• Aktiva  

Saltsjöbaden har ca. 11 000 invånare där SLTK spelar en central roll. Klubben har för 
närvarande drygt 400 barn i kö för tennisskolan och intresset för tennis ökar ständigt.  



ERBJUDANDE OM SAMARBETE  



✓ Banan namnges med ert företagsnamn i SLTK hallen  

✓  Ensam logotype på kortsidorna 

✓  Logotype på golv mellan baslinjen och kortvägg 

✓ Exponering på SLTKs nya hemsida: stor sido-banner  

✓ Med i alla utskick till klubbens medlemmar  

✓ Med på klubbens digitala anslagstavla 

✓ Frukost eller Lunchtennis upp till två tillfällen per vecka (veckodagar under termin)  

✓ Clinic med tränare eller pro-am med elitspelare 2g/år

PLATINUMPARTNER  



✓ Halvbanesponsor 

✓ Stor logotype på kortsidorna 

✓ Exponering på SLTKs hemsida: sido-banner 

✓ Med i alla mailutskick till klubbens medlemmar 

✓ Med på klubbens digitala anslagstavla 

✓ Tennisträning 1 gång per månad under termin 

GULDPARTNER 



✓ Stor logotype på långsidan ( 1 av 4 )  

✓ Exponering på SLTKs hemsida  

✓ Med i alla mailutskick till klubbens medlemmar  

✓ 4 speltillfällen per termin 

SILVERPARTNER  



✓ Logotype på banans långsida ( under Silver ) 1 av 4  

✓ Med i alla mail utskick till klubbens medlemmar  

✓ Med på klubbens digitala anslagstavla 

BRONSSPONSOR 



Pris 2 år (tkr/år) 

Platinum 75 65

Guld 50 40

Silver 20 - 

Brons 10 - 

Nätsponsor 8 - 

PRISLISTA 

Alla priser är ex. produktion av material  



Exempelbilder på sponsorytor  

                                



LOGO FORMAT  

SLTK har i sitt samarbete med sponsorer 
och samarbetspartners en vision om att 
skapa en homogen och trivsam miljö att 
synas i.  

Alla företagsnamn kommer presenteras i 
vit text mot blå bakrund alternativt mot 
grönt.


