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Hållbar sp

Hur får vi fler sponsorer? Hur kan vi som förening, förbund eller evenemang stärka och utveckla våra befintliga
samarbeten? Vilka är de sex olika motiv som driver företag att ingå samarbeten idag? Och hur ska vi säkerställa
att vi har ett hållbart och långsiktigt sponsringsarbete inom föreningen?
Utbildningen genomförs vid två tillfällen och fokuserar på det som skapar värde i dagens sponsorskap. Genom åtta steg
utvecklar du din förmåga att förpacka och sälja sponsring, där allt startar i det så viktiga förarbetet. Vi riktar fokus på
erbjudandet och ser till att du vässar till säljargumenten. Utbildningen varvar teoretiska resonemang med case och framgångsrika exempel hämtade från olika sponsringssamarbeten. Vi spanar också in de senaste trenderna från branschen. Vi tbildningen riktar sig till de föreningar som vill ta ytterligare ett kliv i sin sponsorverksamhet och utveckla ett hållbart sponsorprogram.
Innehåll:

- Modern och hållbar sponsring.
- Sex motiv till sponsring utifrån ett företagsperspektiv.
- Så utvecklas affärsnytta och samhällsnytta.
- Åtta steg för ett hållbart sponsorskap.
- De senaste trenderna inom branschen.

Utbildare:

Frans Fransson, Caddie Sport & Business. Läs mer på deras hemsida.

Målgrupp:

Personer som arbetar med marknadsföring, sponsring och/eller event inom er förening eller som 		
vill fördjupa sin kompetens i att öka föreningens sponsorintäkter och stärka samarbeten.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Vi ser med fördel att ni kommer två från er förening.
Datum/tid:

Träff 1 - 10 april kl. 17.30-21.00. Träff 2 - 28 april kl. 9.00-16.00.

Lokal:

Idrottens hus, Gustav Adolfs gata 49, Skövde. Karta.

Avgift:

1000 kr/deltagare inklusive kurslitteratur, fika, lunch vid heldagen. Kontakta er SISU-konsulent för att höra
kring möjligheten att få kostnadstäckning. Anmälan är bindande, återbud mindre än 5 dagar innan
föreläsningen alt. att utebli medför avgift.

Anmälan:

Senast måndagen den 1 april till anette.ellefsen@vgidrott.se, via vår hemsida eller QR-koden.
Ange specialkost om du önskar det.
anette.ellefsen@vgidrott.se / 0709-26 58 33

Information:

VÄLKOMMEN!

