Partner
2019

1 (22) 

Tillsammans bygger vi framtiden!
Jag vill börja med att tacka alla partners som varit med och stöttat oss under säsongen 2018.
Herrarnas säsong i Allsvenskan har varit en lärorik resa som tyvärr inte blev som vi önskat.
Men hela vägen har vi känt ert förtroende och stöd. Det betyder otroligt mycket. Nu väntar en
säsong i Superettan för herrarna 2019 och målbilden är klar. Vi ska bli bättre och starkare och
fortsätta vara ett etablerat elitlag.
Även om Allsvenskan inte blev som vi tänkt oss så har Trelleborgs FF haft ett framgångsrikt år på många sätt.
Vårt fantastiska damlag har ännu en gång klättrat i seriesystemet och nu väntar division 1 spel under 2019. Trots
en tuff serie har laget genom sin vilja, sitt fokus och sin gemenskap lyckats tillsammans.
Under året har vi även än en gång visat att vi är en av Sveriges bästa klubbar på ungdomssidan. Våra ungdomslag har haft en framgångsrik säsong och flera av våra talanger får möjligheten att visa sina kvaliteter
genom landslagsuppdrag.
Vi har idag pojklag från fyra års ålder och glädjande nog flicklag från fem till 12 år. Antalet aktiva spelare i de
yngre åldrarna ökar och vi ser fram emot att så småningom också ha flicklag i de äldre åldrarna. Genom vår
verksamhet ger vi unga möjlighet att utvecklas, inte bara som fotbollsspelare utan också som personer.
Vi ser fram emot att under säsongen 2019 fortsätta utvecklas tillsammans med er!

Mattias Kronvall
Klubbdirektör
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Trelleborgs FF
Trelleborgs FF har cirka 500 aktiva medlemmar som spelar i någon av de lag som finns i
klubben. I klubben finns idag 15 pojk- och herrlag i åldrarna 4 – 19 år samt A-lag. Våra sex
flick- och damlag har spelare i åldrarna 6 - 12 år samt A-lag.

VÅR IDÉ

Trelleborgs FF erbjuder alla möjligheten att träna och spela fotboll och därmed vara en del av den bredd som
långsiktigt bygger etablerade elitlag. Vår verksamhet byggs utifrån ett ideellt engagemang där alla är viktiga
ambassadörer för Trelleborgs FF.

MISSION

Vi tror på att fotboll förenar och sprider goda värderingar både på och utanför planen. Vi arbetar för att göra
fotbollen tillgänglig för alla i en verksamhet som aktivt bidrar till att sprida samhällsnyttiga värden och värderingar i Trelleborgs kommun och dess närområde. Vi skapar möjligheter för alla att utvecklas inom Trelleborgs
FF - som spelare, ledare och som person.

VÅR VISION

Vår vision är att vi ska vara det självklara valet för alla i Trelleborgs kommun och dess närområde, som har ambitionen att utveckla sig som personer och fotbollsspelare. Vi ska ha ett framgångsrikt herrlag i Allsvenskan som
är med och konkurrerar om Europaspel och ett framgångsrikt damlag i Damallsvenskan.

VÄRDEGRUND

Vi arbetar aktivt med värdegrundsarbete som grundar sig i våra ledord Respekt, Gemenskap och Nyfikenhet.

”Vi har rullat boll på planer runt omkring i Skåne sen 1926 och sedan
mitten på 80-talet har vi inte bara spelat i Sverige, utan också runt
om i Europa. Och lika jobbigt som det var för Rapax att möta oss på
40-talet, lika jobbigt var det för lag som Blackburn Rovers och Malmö
FF att möta oss på 90-talet. Åren skiljer men andan av att jobba ihop,
att sträva mot gemensamma mål är densamma. Den och att kavla upp
ärmarna när det behövs. Efter att ha varit nere för räkning, satsade vi
på våra egna unga förmågor och är nu tillbaka i svensk elitfotboll. Det
kan vi tacka den laganda och de värderingar som är grunden för vår
förening. En grund som står djupt rotad i tanken om att inte bara spela
utan även vara fotboll, på riktigt”
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FOTBOLL PÅ RIKTIGT
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TFF - En Kraft i Samhället
Vi strävar ständigt efter att vara den förenande kraften som sprider goda värderingar både
på och utanför planen. Som en del av vår satsning TFF - En Kraft i Samhället genomför vi
en mängd aktiviteter varje år som tillsammans bidrar till att motverka våld och rasism, öka
integrationen och minska användningen av droger.

SKOLA

Barn och ungdomar är vår framtid och vi vill bidra till att skapa en trygg och bra skolmiljö. Därför genomför
vi bland annat föreläsningar för elever i årskurs fyra i Trelleborgs kommun med ämnet: ”Nolltolerans mot kränkande behandling”.

FLER AKTIVA UNGDOMAR

Vi vill skapa ett livslångt intresse för idrott och hälsa. Därför är vi aktiva inom flera pojekt (till exempel Sommar
på Dala, Idrott för Alla) där vi arbetar utifrån ledorden kamratskap, omtanke och glädje.

ARBETSMARKNAD

Tillsammans med Trelleborgs kommun och Arbetsförmedlingen vill vi skapa bättre förutsättningar för arbetssökande i Trelleborg. Vi som förening arbetar för att skapa en väg till arbete för de som står utanför arbetsmarknaden. Matcher och events (till exempel Näringslivsmässa, Karriärdag, Sommarjobb) hjälper oss att involvera
våra samarbetspartners i detta arbete.

ÖVRIGT SAMHÄLLSENGAGEMANG

Här arbetar vi bland annat med löpande engagemang inom
olika samhällsfrågor inom till exempel integration och jämlikhet.
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”Under 2017 bidrog svensk elitfotboll, det vill säga
Allsvenskan och Superettan, med uppskattningsvis
775 miljoner kronor till samhället inom områdena hälsa
och välbefinnande, inkludering genom sysselsättning
samt ideella insatser. Svensk elitfotboll sysselsatte
23 000 barn, ungdomar och unga vuxna, engagerade
3 500 ideella ledare och skapade sysselsättning åt cirka
200 personer som var arbetslösa och i utanförskap”
Ur ”Hur mår svensk elitfotboll?”
Rapport 2018, av Svensk Elitfotboll
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Sportslig utveckling
Vår målsättning för de närmsta åren är att vara etablerade i Allsvenskan på herrsidan och i
elitfotbollen på damsidan. 2018 gjorde vårt herrlag sin 18:e säsong i Allsvenskan och damlaget
tog steget upp i division 1. Samtidigt lyckades både vårt U17 och U19 att vara bland de bästa
i Sverge.

VÅRA LAG
•
•
•
•
•

A-lag Herr - Superettan
A-lag Dam - Division 1
U19 - Juniorallsvenskan
U17 - Pojkallsvenskan
U16 - U16 Nationell

VÅR AKADEMI

Vi strävar efter att ha en fyrsjärnig akademi där vi utvecklar lokala spelare till elitfotbollen. För många av våra
undomsspelare är fotbollen allt men vi ställer också krav på att de tar ansvar för sin skolgång och följer våra
värderingar. På så sätt säkerställer vi att våra ungdomsspelare har en framtid, både på och utanför plan.

BARNVERKSAMHET

Vår verksamhet växer ständigt både inom pojk- och flickfotbollen. Vår målsättning är att vi, genom vår väl ansedda barn- och ungdomsverksamhet, ska säkerställa att många fortsätter upp till seniorfotboll.
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Partnerskapet
Vi har byggt upp en struktur för att kunna erbjuda ditt företag intressanta och värdefulla
partnerpaket oavsett storlek på ditt företag eller vilken bransch du verkar inom.

BOXEN
GULDPARTNER
SILVERPARTNER
NÄTVERKET
DAMPARTNER | KRAFTPARTNER | UNGDOMSPARTNER
BRONSPARTNER
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BOXEN - Advisory Board
Som medlem i Boxen är du även en del av det rådgivande
organet Advisory Board och har möjlighet att vara med och
utveckla framtiden i Trelleborgs FF. Advisory Board åker varje år
tillsammans med oss på en konferensresa där våra relationer stärks
samtidigt som vi har gemensamma diskussioner om Trelleborgs
FF:s framtida utveckling.
Nätverk
• Medlemskap i Advisory Board
• Medlemskap i TFF-Nätverket inklusive frukostträffar
• Möjlighet till deltagande på våra Businessluncher

Årskort
• 4 Årskort VIP till herrlagets matcher på
Vångavallen (VIP inkluderar kaffe och kaka i
pausen)
• 4 Årskort till damlagets matcher på Vångavallen

Exponering
• Exponering på matchdräkter (herr och dam)
• Skylt Vångavallen A-plan, 6x1 m (alt 2 st
3x1m)
• Skylt Vångavallen C-plan (träningsplan), 6x1 m
• Exponering på vår hemsida med möjlighet att
länka vidare till egen sida
• Exponering på vår hemsida på samlingssida
för partnerskap
• Exponering baksida matchprogram herr
• Digitalt marknadsföringspaket för exponering
i egna kanaler (Nyhet!)

Övrigt
• TFFs Sponsorregister
• Partner till TFF - En Kraft i Samhället
• Exklusiv plakett Stolt Sponsor 2019 (Nyhet!)

Resor och evenemang
• Konferensresa med Boxen, 1 person
• Konferensresa med TFF-Nätverket, 1 person
• Deltagande på Nätverksgolf och Nätverkspadel
• Möjlighet till deltagande i Nätverksutflykt
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Passande tillägg
• Exponering matchdräkt Ungdom 25.000 kr
• Matchvärdskap			10.000 kr

kr
0
0
0
.
0
PRIS 25

Guldpartner
Som Guldpartner ligger fokus på exponering på spelardräkt och arena. Som Guldpartner är
du en viktig del av Trelleborgs FF genom att du syns i många sammanhang tillsammans med
oss.
Nätverk
• Medlemskap i TFF-Nätverket inklusive frukostträffar
• Möjlighet till deltagande på våra Businessluncher

Årskort
• 4 Årskort VIP till herrlagets matcher på Vångavallen (VIP inkluderar kaffe och kaka i pausen)
• 4 Årskort till damlagets matcher på Vångavallen

Exponering
• Exponering på matchdräkter (herr och dam)
• Skylt Vångavallen A-plan, 6x1 m (alt 2 st
3x1m)
• Skylt Vångavallen C-plan (träningsplan), 6x1 m
• Exponering på vår hemsida med möjlighet att
länka vidare till egen sida
• Exponering på vår hemsida på samlingssida
för partnerskap
• Exponering baksida matchprogram herr
• Digitalt marknadsföringspaket för exponering
i egna kanaler (Nyhet!)

Övrigt
• TFFs Sponsorregister
• Exklusiv plakett Stolt Sponsor 2019 (Nyhet!)

Resor och evenemang
• Konferensresa med TFF-Nätverket, 1 person
• Möjlighet till deltagande på Nätverksgolf och
Nätverkspadel
• Möjlighet till deltagande på Nätverksutflykt

Passande tillägg
• Exponering matchdräkt
Ungdom				25.000 kr
• Matchvärdskap			10.000 kr
• Partner till
TFF – En Kraft i Samhället
30.000 kr
• Tilläggstidspresentatör		
15.000 kr
• Matchbollssponsor		
3.000 kr/
					 match
• Halva Potten			
5.000 kr/
					 match
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Silverpartner
Som Silverpartner är du någon av de företag som vi gärna kallar trogna TFF-partners. Våra
Silverpartners har stöttat oss i vått och torrt, i med och motgång. Som Silverpartner gör du
gärna affärer med likasinnade samtidigt som du visar upp ditt varumärke tillsammans med oss.
Nätverk
• Medlemskap i TFF-Nätverket inklusive frukostträffar
• Möjlighet till deltagande på våra Businessluncher

Årskort
• 2 Årskort VIP till herrlagets matcher på Vångavallen (VIP inkluderar kaffe och kaka i pausen)
• 2 Årskort till damlagets matcher på Vångavallen (Nyhet!)

Exponering
• Skylt Vångavallen A-plan, 3x1 m
• Exponering på vår hemsida med möjlighet
att länka vidare till egen sida
• Exponering på vår hemsida på samlingssida
för partnerskap
• Exponering baksida matchprogram herr
• Digitalt marknadsföringspaket för exponering
i egna kanaler (Nyhet!)

Övrigt
• TFFs Sponsorregister
• Exklusiv plakett Stolt Sponsor 2019 (Nyhet!)

Resor och evenemang
• Möjlighet till deltagande på Nätverksgolf och
Nätverkspadel
• Möjlighet till deltagande på Nätverksutflykt

Passande tillägg
• Exponering matchdräkt Ungdom 25.000 kr
• Matchvärdskap			10.000 kr
• Partner till
TFF – En Kraft i Samhället
30.000 kr
• Tilläggstidspresentatör		
15.000 kr
• Matchbollssponsor		
3.000 kr/
					 match
• Halva Potten			
5.000 kr/
					 match
• Konferensresa med TFFs Nätverk 10.000 kr
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TFF-Nätverket
I TFF-Nätverket träffas vi regelbundet en gång i månaden för att knyta nya kontakter eller
stärka våra befintliga. Stämningen är familjär och vi hjälps åt att skapa fler affärsmöjligheter.
Under året arrangerar vi även utflykter, studiebesök samt vår årliga golftävling.
Nätverk
• Medlemskap i TFF-Nätverket inklusive frukostträffar
• Möjlighet till deltagande på våra Businessluncher
Exponering
• Exponering på vår hemsida med möjlighet att
länka vidare till egen sida
• Exponering på vår hemsida på samlingssida
för TFF-Nätverket
• Exponering baksida matchprogram herr
• Digitalt marknadsföringspaket för exponering i
egna kanaler (Nyhet!)
Resor och evenemang
• Möjlighet till deltagande på Nätverksgolf och
Nätverkspadel
• Möjlighet till deltagande på Nätverksutflykt
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Årskort
• 2 Årskort VIP till herrlagets matcher på
Vångavallen (VIP inkluderar kaffe och kaka i
pausen)
• 2 Årskort till damlagets matcher på Vångavallen (Nyhet!)
Övrigt
• TFFs Sponsorregister
• Exklusiv plakett Stolt Sponsor 2019 (Nyhet!)
Passande tillägg
• Konferensresa med Nätverket

10.000 kr

kr
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Bronspartner
Som Bronspartner syns du på Vångavallen vid både Herr- och Damlagets matcher. Du har
även två årskort till herr- och damlagets hemmamatcher på Vångavallen.
Exponering
• Skylt Vångavallen A-plan, 3x1 m
• Exponering på vår hemsida med möjlighet att
länka vidare till egen sida
• Exponering på vår hemsida på samlingssida
för partnerskap
• Exponering baksida matchprogram herr
• Digitalt marknadsföringspaket för exponering
i egna kanaler (Nyhet!)
Årskort
• 2 Årskort VIP till herrlagets matcher på Vångavallen (VIP inkluderar kaffe och kaka i pausen)
• 2 Årskort till damlagets matcher på Vångavallen (Nyhet!)
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Övrigt
• TFFs Sponsorregister
• Exklusiv plakett Stolt Sponsor 2019 (Nyhet!)
Passande tillägg
• Matchvärdskap			10.000 kr
• Tilläggstidspresentatör		
15.000 kr
• Halva Potten			
5.000 kr/
					 match
• Konferensresa med TFFs Nätverk 10.000 kr
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Dampartner
Vårt damlag har gjort en resa från division 4 till division 1 under tre säsonger. Målsättningen
är att damerna, precis som herrarna, ska gå hela vägen till elitfotbollen. Nu har du möjlighet
att bli dampartner och stötta vårt framgångsrika damlag på deras resa mot att bli ett elitlag.
Nätverk
• Medlemskap i TFF-Nätverket inklusive frukostträffar
• Möjlighet till deltagande på våra Businessluncher
Exponering
• Exponering på matchdräkt dam
• Skylt Vångavallen A-plan, 3x1 m
• Exponering på vår hemsida i samband med
presentation av damlaget
• Exponering matchprogram dam
• Exponering baksida matchprogram herr
• Digitalt marknadsföringspaket för exponering
i egna kanaler (Nyhet!)
Resor och evenemang
• Möjlighet till deltagande på Nätverksgolf och
Nätverkspadel
• Möjlighet till deltagande på Nätverksutflykt
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Årskort
• 2 Årskort till damlagets matcher på Vångavallen
• 2 Årskort VIP till herrlagets matcher på
Vångavallen (VIP inkluderar kaffe och kaka i
pausen)
Övrigt
• TFFs Sponsorregister
• Exklusiv plakett Stolt Sponsor TFF Dam 2019
(Nyhet!)
Passande tillägg
• Konferensresa med TFFs Nätverk 10.000 kr
• Partner till
TFF – En Kraft i Samhället
30.000 kr
• Exponering TFF Ungdom Flicklag 10.000 kr
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Ungdomspartner
Vår ungdomsverksamhet har haft en fantastisk utveckling de senaste åren. Vi driver både
pojk- och flickverksamhet och de äldsta pojklagen, U19 och U17, spelar i junior- respektive
pojkallsvenskan. Som Ungdomspartner bidrar du specifikt till klubbens framtid genom vår
ungdomsverksamhet.
Exponering
• Exponering på matchdräkt U17 och U19
• Exponering matchprogram ungdom
• Exponering på vår ungdomsportal
• Exponering TFF-appen Sportadmin
• Exponering baksida matchprogram herr
• Digitalt marknadsföringspaket för exponering
i egna kanaler (Nyhet!)
Årskort
• 2 Årskort VIP till herrlagets matcher på Vångavallen (VIP inkluderar kaffe och kaka i pausen)
• 2 Årskort till damlagets matcher på Vångavallen (Nyhet!)
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Övrigt
• Exklusiv plakett Stolt Sponsor 2019 (Nyhet!)
Passande tillägg
• Medlemskap I TFFs Nätverk
• Skylt 3x1 m Vångavallen		
• Exponering TFFs Ungdomssarg

30.000 kr
25.000 kr
5.000 kr
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Kraftpartner
Som Kraftpartner stöttar du särskilt de insatser vi gör i TFF - En Kraft i Samhället där vi genomför
en mängd aktiviteter varje år som tillsammans bidrar till att motverka våld och rasism, öka
integrationen och minska användningen av droger.
Nätverk
• Medlemskap i TFF-Nätverket inklusive frukostträffar
• Möjlighet till deltagande på våra Businessluncher
Exponering
• Skylt Vångavallen A-plan, 3x1 m
• Exponering i samband med Karriärdagen
• Exponering på vår hemsida med möjlighet att
länka vidare till egen sida
• Exponering på vår hemsida på samlingssida
för partnerskap
• Exponering baksida matchprogram herr
• Digitalt marknadsföringspaket för exponering
i egna kanaler (Nyhet!)
Resor och evenemang
• Möjlighet till deltagande på Nätverksgolf och
Nätverkspadel
• Möjlighet till deltagande på Nätverksutflykt

Årskort
• 2 Årskort VIP till herrlagets matcher på Vångavallen (VIP inkluderar kaffe och kaka i pausen)
• 2 Årskort till damlagets matcher på Vångavallen (Nyhet!)
• Möjlighet till deltagande på Nätverksgolf och
Nätverkspadel
• Möjlighet till deltagande på Nätverksutflykt
Övrigt
• TFFs Sponsorregister
• Partner till TFF - En Kraft i Samhället
• Exklusiv plakett Stolt Sponsor 2019 (Nyhet!)
Passande tillägg
• Exponering matchdräkt Ungdom 25.000 kr
• Matchvärdskap			10.000 kr
• Tilläggstidspresentatör		
15.000 kr
• Matchbollssponsor		
3.000 kr/
					 match
• Halva Potten			
5.000 kr/
					 match
• Konferensresa med TFFs Nätverk 10.000 kr

kr
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Fler möjligheter
Vi har en mängd aktiviteter och ytor som ger möjligheter för dig och ditt företag. Skulle du ha
andra tankar än de vi presenterar så är vi öppna för idéer!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poängjakten				
250 kr per poäng under april 2019
Enkronasmatch				
1 kr per åskådare
Exponering ungdomssargen		
5.000 kr
1926-klubben				Från 1.995 kr
Skylt bakom mål 8x0.4 m		
30.000 kr per mål
Skylt kortsida 4x0.4 m			
15.000 kr
Skylt Vångavallen 3x1 m			
25.000 kr kortsida, 30.000 kr långsida
Skylt Vångavallen 5x1.4 m		
40.000 kr
Skylt Vångavallen träningsplan C		
10.000 kr
Exponering Avbytarbås			
25.000 kr/st
Banner TFF Live Appen			
från 3.000 kr/mån
Exponering tränares tröja		
25.000 kr
Exponering uppvärmningsjacka		
15.000 kr/match inkl 10 jackor
Matchbollssponsor			3.000 kr/match
Halva Potten				5.000 kr/match
Exponering Matchbiljett			
25.000 kr
Annons E-biljett				25.000 kr
Presentatör Publiksiffra			
15.000 kr
Presentatör Startelva			
15.000 kr
Digital banner hemsida 			
3.000 - 5.000 kr/mån
Web-TV presentatör			
15.000 kr
Deltagande Karriärdag			
3.000 kr
Näringslivsmässa			3.500 kr
Kioskpartner (Namnge och
skylta en kiosk)				
15.000 kr
PreGame mat o dryck			
från 295 kr
Annons Premiärbilaga			
från 2.990 kr – 9.990 kr
Medlemserbjudande TFF Appen
- Sportadmin				1.000 kr/mån
Priserna gäller per år om inget annat anges
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Våra partners 2018

AB Trelleborgsställningar
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Förenade Bil - El & Data - Mercedes Benz - Dahl Sverige - Hybrid State - Ramirent - Lokaltidningen Xpert Parkering - KE Palms Åkeri - Säkra - Glas In - Assemblin - Visit Trelleborg - Dannegården Cramo - Kodexe - Ownership 4 - Alert Senior - ÅGAB Syd - LA Travel - Saldab IT - Malmöhus Projekt Fix Travel - Guldkanalen - Staples - Skånesport - Nordea - Mäklarhuset Löfberg - Lj Transport - Paldur Leader Söderslätt - Handelsbanken - Fencex - PI idé
Rörman - Meca - Umia - Humanus Dental - Din Byggare - ICA Maxi - Sebro Maskin - Tretab - TCT - Tre-Mek - Elservice R&W Redovisning - Phones4fans - Icopal - XL-Bygg - Alsingevallen - Länsförsäkringar Fastighetsförmedling - Maglarpsbullen Herrströms Mekaniska - Håkans Frukt & Grönt - ICA Nära Anderslöv - Fribergs Cykel - Metso Minerals - Finax Bröd RobNor - Forsbergs Optik - Fronty Kök - Manges Kök & Catering - Trellegräv Webtree - Nilpat AB - Skånsk Håltagning - Intra - XL Bygg

Kontakt
Trelleborgs FF
Östervångsvägen Vångavallen
231 55 Trelleborg
Telefon kansli: 0410-577 80
E-post: info@tff.m.se
Försäljningsansvarig
Hasse Mattisson
hasse.mattisson@tff.m.se
0733-16 64 80

Följ oss på

@trelleborgsff
Fotograf:
#viärtff
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