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Varför beachvolley
på Värmdö?

Dessutom engagerar evenemanget både lokala 
ungdomar och ensamkommande flyktingar 
genom olika samarbeten. 

Kan det blir bättre?
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Swedish Beach Tour (SBT)
� 2008: Swedish Beach Tour föds

� 2017: Premiär för SBT Värmdö

� Officiella Svenska elittouren, 
6-9 stopp inklusive SM

� Medieexponering 2015: 477 artiklar 
med totalt 20.312.500 läsare*

� Värmdö är enda deltävlingen i 
Stockholmsområdet

* Retreiver

Föreställ dig en sport som bygger på sol och glädje, som är kul både 
att spela och att titta på. Lägg till att detta är världens mest jämställda 
sport, med lika TV-tider, publiksiffror och prispengar för herrar och 
damer.

Nu kommer denna världens roligaste sport till Värmdö då Sveriges elit 
gör upp på Grisslinge Havsbad – Och det är gratis för alla.



SBT Värmdö
Grisslinge Havsbad 16-18 juni

� Sveriges 8 bästa damlag och 8 bästa herrlag

� Gratis för alla besökare

� ~10.000 besökare

� ~50 funktionärer

� Sponsorer

� Officiell Värd: Värmdö Kommun

� Lokala huvudsponsorer: 3-5st

� Lokala sponsorer: 4-6st

� Samarbeten med Polarna, Parkour Friends, Nysveds Gård, Ung i 
Värmdö med flera.
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Arena
� Utbyggnad av planen

� Komplettering av läktare

� DJ-bås, kommentator, 
sponsorby

� Servering på plats

� After beach på Grisslinge 
Värdshus



Vill du vara med?

Ta chansen att synas hos en köpstark målgrupp, och förknippa 
samtidigt ditt varumärke med en modern sport som bjuder på 
massor av positiva sommarkänslor.

� Sponsorpaket i olika storlekar

� Annonsyta på beachflags, läktartopp, sarg, domarstol, affischer, 
webb, eventvepa med mera.

� Utställaryta 3x3m i sponsorby

� Sponsrade publikaktiviteter och jinglar mellan matcher

� Ha med ett lag i företagsturnering 15/6
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Funktionär

Sponsor

Ta del av sommarens roligaste evenemang på Värmdö! Se beachvolley 
i världsklass, nätverka och lär känna bra folk, och packa ryggsäcken 
full med lärdomar från ett ganska stort evenemang.

� Hjälp till i 4-20 arbetstimmar – Så lite eller mycket du vill

� Mat, dryck och giveaways (till exempel hoodie) ingår

� Kom in gratis på Grisslinge Värdshus After Beach

� Alla funktionärer får ett intyg



Vill du vara med?

Värmdö Beach Club - Anders Larsson

anders@anderslarsson.com

073-5109409
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Samarbetspartner
Har du en idé som du tror passar in, men vill inte vara sponsor? Vi 
gillar samarbeten och tror på win-win. 

Kanske drar du folk till vårt evenemang i utbyte mot reklam, kanske 
vill du lansera en produkt i samband med evenemanget, eller så har 
du en helt annan idé. Vi lyssnar gärna!

Kontakt


