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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*

� 11.000 besökare i snitt

� 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



Erbjudande
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Varför vara
sponsor?

� Kön: 47 % män, 53 % kvinnor. 

� Ålder: 32,7% 13–25 år. 37,9% 26–40 år. 29,3% 40+ 

� Högsta utbildning: 66,4% högskola. 32,8% gymnasium. 0,9% grundskola. 

� Inkomst: 24,3% < 20”. 36,5% 20-30”. 15,7% 30-40”, 9,6% > 40”

� Hushåll: 25,9% 1 pers, 27,6% 2 pers, 46,6% 3+ pers

� Motion: 88,9% tränar minst 1–2 ggr/v 

� Nöjdhet: 97,5% är nöjda eller mycket nöjda med sitt besök på evenemanget 

� Demografin baseras på publikundersökningar som genomfördes på fyra 
deltävlingar sommaren 2015.
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Demografi

Swedish Beach Tour är en mötesplats där livesporten, musiken, 
besökare, sponsorer, servering och sidoevents tillsammans skapar en 
attraktiv helhetsupplevelse. Här kommunicerar ni med en intressant 
målgrupp i en miljö där de trivs och har gott om tid. 

Som sponsor syns ni i ett positivt sammanhang med en attraktiv 
målgrupp som publik. Ert företag blir förknippat med något kul och 
sunt, samtidigt som ert deltagande stödjer en lokal, ideell förening 
och gör evenemanget möjligt.

Som sponsor bidrar ni dessutom till Värmdös utveckling, hjälper till 
att aktivera Värmdös ungdomar, och hjälper ensamkommande
flyktingar att komma in i samhället.



Erbjudande
Huvudsponsor
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Som en av huvudsponsorerna för evenemanget syns ni både på plats 
och på officiella affischer. Ni får även möjlighet att genomföra 
aktiviteter på planen, med tusentals blickar vända mot er.

Reklamplatser som ingår
� Logotyp på officiella affischen

� 4st reklamplatser på sargen, 60x205cm

� 2st platser på läktartoppens insida, 60x200cm

� 1st plats på läktartoppens utsida, 60x200cm

� 4st beachflags, 350x90cm

� 1st publikaktivitet på plats mellan matcher (5min)

� Möjlighet att bidra med produkter till prisbordet

� Möjlighet till give-aways eller försäljning av egna produkter

� Utställarplats i sponsorby, 3x3 meter. El ingår.

Ytterligare reklammöjligheter (ingår ej i priset):

� Möjlighet att ha skyltar eller publikaktivitet på planen mellan 
matcher 

� Möjlighet att vara matchpresentatör (en per klass)

� Ljudjinglar (20sek, totalt 40st per dag)

Pris: 22.000 kr



Erbjudande
Lokal sponsor
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Som lokalsponsor för evenemanget syns du på flera ställen på plats, 
utan att det kostar för mycket. Möjligheten finns även att skräddarsy 
lösningar till er som sponsor.

Reklamplatser som ingår
� 1st reklamplatser på sargen, 60x205cm

� 1st plats på läktartoppens utsida, 60x200cm

� 1st beachflag, 350x90cm

� 1st publikaktivitet på plats mellan matcher (5min)

� Möjlighet att bidra med produkter till prisbordet.

� Möjlighet till give-aways eller försäljning av egna produkter.

� Utställarplats i sponsorby, 3x3 meter. El ingår.

Ytterligare reklammöjligheter (ingår ej i priset):

� Möjlighet att ha skyltar eller publikaktivitet på planen mellan 
matcher

� Möjlighet att vara matchpresentatör (en per klass)

� Ljudjinglar (20sek, totalt 40st per dag)

Pris: 11.000 kr



Erbjudande
Företagsturnering

Värmdö Beach Club - Anders Larsson

anders@anderslarsson.com

073-5109409
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Gillar ni att röra på er? Nu har ni chansen att delta i Swedish Beach 
Tours företagsturnering, och samtidigt prova världens roligaste sport.

� Spela på den officiella arenan

� Fyra personer per lag på plan, men man kan vara fler i laget.

� Turneringen startar 09:00 den 15/6

� All reklam, läktare, högtalare och annan utrustning som finns när 
elitlagen spelar är på plats.

� Värmdö Beach Club har ledare på plats som styr turneringen

� T-shirt till alla deltagare, priser till vinnarna

� Lunch på Grisslinge Värdshus ingår i priset

� Minst fyra lag totalt

Kontakt

Pris: 5.000 kr/lag


