
Slå ett slag för Öregrund

Stöd Öregrunds Tennissällskap



Nå en köpstark målgrupp 
• Öregrunds Tennissällskap bildades 1935 och har i dag 360 

medlemmar – fastboende, deltidsboende och sommarboende. 

• ÖTS har fyra egna tennisbanor, två grusbanor utomhus i 
Tallparken, en vid Kyrkan och en inomhus i vår tennishall. 
Dessutom driver klubben en egen padelbana i Tallparken.  

• Varje år arrangerar klubben Tennisveckan, Sveriges näst 
största tennisturnering, och Öregrund Junior Cup med över 
225 deltagare som spelar mer än 450 matcher inför allt större 
publik. 

• Som sponsor når du en köpstark målgrupp från 
Mälarregionen i allmänhet och Uppsala län i synnerhet. I alla 
våra kanaler, på alla våra banor och i alla våra utskick. 

• ÖTS bedriver också sommar- och vinterträning för spelare i 
alla åldrar. Tennisskolan arrangeras i samarbete med 
företaget Tennis by Sven. 

• Intresset för tävlingarna från näringsliv och lokala medier 
ökar stadigt.



Bli bronssponsor
BRONSNIVÅ 6.000 kronor 

• Annons på ÖTS hemsida med länk till din företagswebb 

• Företagslogga på ÖTS Facebooksida och på Tennisveckans officiella rollups 
och affischer



Bli silversponsor
SILVERNIVÅ 12.000 kronor 

• Annons på ÖTS hemsida med länk till din företagswebb 

• Företagslogga på ÖTS Facebooksida och på Tennisveckans officiella rollups och 
affischer 

• Möjlighet till reklam i juniorernas startpåse 

• Företagsskylt vid Tallparken och Tennishallen på helårsbasis 

      
     



Bli guldsponsor
GULDNIVÅ 24.000 kronor 

• Annons på ÖTS hemsida med länk till din företagswebb 

• Företagslogga på ÖTS Facebooksida och på Tennisveckans rollups och affischer. 

• Möjlighet till reklam i juniorernas startpåse 

• Företagsskylt vid Tallparken och Tennishallen på helårsbasis 

• Möjlighet till rollups vid samtliga banor 

• Företagspresentation på ÖTS Facebooksida och sajt med möjlighet till intervju 

• Möjlighet att medverka som prisutdelare i huvudklassen 

• Möjlighet att instifta ett eget pris – exempelvis med företagsnamnet 

• Möjlighet till egna PR-aktiviteter i anslutning till arenorna



Har du egna idéer?
Vi är öppna för alla lösningar och 
upplägg. Låt oss diskutera dina idéer och 
önskemål.  


