Tourfinal
Nyköping 2019
8-10 augusti
SPONSORINFORMATION

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.
Under vecka 32 kommer Stora Torget i Nyköping fyllas med 200 ton sand när
Swedish Beach Tour kommer till stan. Det kommer med andra ord bli en folkfest
hela veckan lång tillsammans med Nyköpings Frisksportklubb. Och det är gratis
för alla!

Dessutom engagerar evenemanget både lokala ungdomar
och ensamkommande flyktingar genom olika samarbeten.
Kan det bli bättre?
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Erbjudande sponsorer
Som en av sponsorerna 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.

Alternativ 1
Utställarplats i sponsorbyn (el ingår) Försäljning av egna produkter
Beachflagga vid arenan
Fritt deltagande i den roliga företagsturneringen på Stora torget i Nyköping
Möjlighet att bidra med produkter till prisbordet. Give-aways mm

Pris: 12500 kr
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Alternativ 2
Utställarplats i sponsorbyn (el ingår) Försäljning av egna produkter
Beachflagga vid arenan
Möjlighet att bidra med produkter till prisbordet. Give-aways mm

Pris: 8500 kr
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Sponsring lokala spelare
Äntligen en tourfinal på hemmaplan! Den mest prestigefyllda deltävlingen
kommer vara i Nyköping och våra lokala hemmahopp, Linus Tholse och Camilla
Nilsson, är taggade till tusen.
Ta chansen att synas på våra hemmaspelare och låt era medarbetare inspireras
av deras driv att nå uppsatta mål. Möjligheterna till samarbeten är många och vi
skräddarsyr gärna något som passar just ert företag.
Beachsäsongen är lång och många tävlingar leder fram till finalhelgen på Stora
torg. Media hänger med på hela resan, så se till att ni är med och syns!
Några exempel på samarbeten:
-

Exponering på matchkläder
Events
Företagsturneringar
Beachvolleyskolor
Associationsrätt till Linus Tholse & Camilla Nilsson
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Fakta om Linus och Camilla
Linus Tholse
Ålder: 28 år
Längd: 196 cm
Meriter:
- Svenska Beachvolleylandslaget
- 1a SBT Nyköping (2018, 2017)
- Tourfinal-Silver (2018, 2016)
- 3a Nordeuropeiska touren 2018, 2017
- Tourfinal-Guld (2017, 2014)
- 5a World Tour 1*, Ryssland, Turkiet &
Frankrike 2018
- SM-Brons 2016, 2015, 2014

Camilla Nilsson
Ålder: 34 år
Längd: 174 cm
Meriter:
- Svenska Beachvolleylandslaget
- 3a World Tour 1*, Turkiet 2018
- 2a SBT Nyköping 2018
- 3a SM och Tourfinalen 2018
- 3 SM-Guld (2013, 2008, 2006)
- 2 Tourfinal-Guld (2017, 2015)
- 2 EM-slutspel (2010, 2015)
- Över 70 internationella turneringar

Pris: enl ök.
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Erbjudande Företagsturnering
Gillar ni att röra på er? Nu har ni chansen att delta i Swedish Beach Tours
företagsturnering, och samtidigt prova världens roligaste sport.
Träning under våren ingår i priset vid det vackra Frisksportar Torpet.

Spela på den officiella arenan
Fyra personer per lag på plan, men man kan vara fler i laget.
Turneringen startar klockan 12:00 den 7 augusti
All reklam, läktare, högtalare och annan utrustning som finns när elitlagen spelar
är på plats.
Nyköpings frisksportklubb har ledare på plats som styr turneringen
Priser till vinnarna
Fika och frukt ingår i priset

Pris: 4000 kr/lag
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Kontakt
Lena.Tholse@frisksport.se

Nyköpings Frisksportklubbs otroliga funktionärer!
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