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Svensk friidrott är glödhet och den 27-29 augusti intar landets bästa 
friidrottare Ryavallen för att göra upp om SM-medaljerna. Friidrotts-SM 
utomhus är ett av de största och populäraste idrottsevenemangen i 
Sverige. Evenemanget sammanfaller med Borås 400-årsjubileum vilket 
skapar ett perfekt firande med en härlig friidrottsfest under tre dagar och 
goda chanser till nya storslagna rekord.

Friidrott har en stark förankring i staden och Borås och IK Ymer är vana 
arrangörer. 2013 arrangerades Friidrotts-SM senast och 2019 var Borås 
värd för U20 EM. Två härliga friidrottsminnen och nu ser IK Ymer tillsam-
mans med Svenska friidrottsförbundet och Borås Stad fram emot att 
bjuda på ett nytt sprakande friidrottsevenemang i toppklass. 

För de som inte kan uppleva Friidrotts-SM på plats sänder SVT live i 
någon av SVT1 eller SVT2. Förra året då Friidrotts-SM arrangerades i 
Uppsala sändes över 14 timmar med 821 000 tittare. Lägger vi till alla 
nyhetssändningar och inslag i sportnyheterna var det totalt 9,3 miljoner 
tittare som sett någon del från tävlingen. 

IK Ymer har idag en stor verksamhet för bredd och junior och kan även 
stoltsera med en stark och lovande elitgrupp som kommer att vara med 
och kämpa om SM-medaljerna på hemmaplan. Friidrotts-SM är en 
viktigt del för Ymers verksamhet och för att ge barn- och ungdomar en 
meningsfull sysselsättning. 

Tillsammans med er vill vi bjuda på en fantastisk friidrottshelg som 
kommer att vara något alldeles extra för aktiva, sponsorer och besöka-
re. Friidotts-SM 2021 handlar inte bara om det sportsliga utan ger även 
en fin möjlighet att möta sensommaren i Borås och vara med och fira 
stadens 400-årsjubileum. 

Vi hoppas att ni vill vara en del av SM i Borås och erbjuder anpassade 
exponeringsmöjligheter så att det passar just ert företag på bästa sätt. Vi 
hoppas att vi kan få träffa er och berätta mer om sommarens friidrotts-
fest. 

VÄLKOMMEN TILL 

FRIIDROTTSFESTEN
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EN IDROTT PÅ FRAMMARSCH...
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VÄLKOMMEN 
PÅ EN RESA TILLSAMMANS
VI VILL:
... utveckla samarbeten med partners inom branscher där vi har egna behov som 
 kan involveras i samarbetet. 

... hitta partners som ser ett värde i att använda friidrotts-SM och IK Ymer i 
 sin marknadsföring. 

... att alla avtal ska vara unika och utgå från samarbetspartners behov. 

... vara partnern behjälplig vid genomförandet av aktiviteter. 

... skapa långsiktiga samarbeten. 





DITT SÄTT ATT SYNAS 
VI ERBJUDER EN RAD OLIKA MÖJLIGHETER TILL EXPONERING, AKTIVERING OCH ANDRA  
RELATIONSSKAPANDE VÄRDEN FÖR ERT FÖRETAG OCH PERSONAL, EXEMPELVIS:

 GRENVÄRDSKAP
 Omnämnande av speaker, logotyp på  
 storbildsskärmen, rätt att agera 
 prisutdelare.

ARENASKYLTAR (TV)
Tv-mässig reklam, sändning från SVT.

ARENASKYLTAR (PUBLIK)
Nå publiken under 3 dagar med ert budskap.

REKLAMFILM STORBILD
Egenproducerad film där ni  väljer  
inriktning och budskap. 

REKLAM PÅ HÄCKAR
Marknadsföring som lever kvar länge. Bilder från SM 
används både nationellt och internationellt.

REKLAM PÅ HINDERBOCKAR
Marknadsföring som lever kvar länge. 
Bilder från SM används både nationellt
och internationellt.

UTSTÄLLARE VID TÄVLINGSOMRÅDET
Träffa publik, partners och aktiva vid Ryavallen. 
Spännande möten och en härlig stämning. 

BANKETTBILJETTER
Delta på en trevlig SM-middag.  

 VIP-BILJETTER
 Tillgång till VIP-område med mat och  
 dryck. Mingla/nätverka med övriga part-
ners. Ypperligt tillfälle att bjuda med nuvarande 
och framtida kunder och anställda på en 
friidrottsupplevelse.



INBJUDAN TILL NÄTVERKSTRÄFF 
Sponsorträff med de senaste nyheterna inför SM 
och en fin möjlighet att nätverka med andra företag. 

PERSONALAKTIVITET INFÖR SM 
IK Ymer har mycket kunskap och erfarenhet i för-
eningen. Vi kommer gärna till er och genomför en 
inspirerande aktivitet inför SM, som tex träningspass 
eller tävlingsutmaning i uppladdningen inför SM. 

REKLAM PÅ HÖJDHOPPSMATTA
Marknadsföring som lever kvar länge. Bilder från
SM används både nationellt och internationellt.

 REKLAM PÅ STAVHOPPSMATTA 
 Marknadsföring som lever kvar länge.  
 Bilder från SM används både nationellt  
 och internationellt.

LOGOTYP HEMSIDA
Företaget syns med logotyp på vår hemsida. Igen-
kännande/röd tråd. Vi gör detta tillsammans

LOGOTYP SM-AFFISCHER
Företagets logga är med på SM-affischer inför täv-
lingen som syns runt om i Borås inför evenemanget. 

FÖRETAGET SYNS I ANNONS I BORÅS TIDNING 
Annons i Borås Tidning där företaget syns. Logga 
eller med text beroende på sponsornivå. 

ENTRÉBILJETTER SITTPLATS 3-DAGARS
Fribiljetter till sittplats på Ryavallen 
som gäller hela SM-helgen. 

ENTRÉBILJETTER (3-DAGARS, STÅPLATS)
Fribiljetter till onumrerad ståplats på Ryavallen som 
gäller hela SM-helgen. 

LOGOTYP I NYHETSBREV
Företaget syns med logga i våra nyhetsbrev med det 
senaste om SM. 

VEPOR INFÖR OCH UNDER SM
Företaget kan ha med egna vepor och beachflags 
som syns vid kringaktiviteter inför och under SM. 

EXPONERING SOCIALA MEDIER
Företaget uppmärksammas i våra sociala medier. 

RÄTT ATT UTNYTTJA SM-LOGOTYPEN
Företaget får använda SM-loggan på 
sin hemsida och sociala medier. 
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SPONSORNIVÅER
HUVUDSPONSOR - 125.000 KR
– Grenvärdskap, 3 st

– Arenaskyltar TV (för bästa expo-
 nering i SVT:s sändningar), 3 st

–  Arenaskyltar (publik), 3 st

–  Innerplansskylt 2 st tv 

–  Egenproducerad reklamfilm 
 på storbild (max 30 sek, 
 2 visningar/dag) 

–  Exponering sociala medier 
 (5 tillfällen) 

– Logotyp hemsida

– Logotyp i nyhetsbrev

– Logotyp i annons i Borås Tidning 

– Logotyp SM-affischer

– Logotyp på sprintrampen

– Vepor vid kringaktiviteter inför- 
 och under SM. 

– Utställare vid evenmangsområdet

– Rätt att utnyttja SM-logotypen 
 i egen publikation

– Personalaktivitet inför SM (tränings- 
 pass/tävlingsutmaning) 

– Bankettbiljetter, 10 st 

– VIP-biljetter (3-dagars), 10 st

– Entrébiljetter (3-dagars, sittplats),   
 25 st

– Inbjudan till nätverksträff 
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SPONSORNIVÅER
OFFICIELL SM-SPONSOR - 75.000 KR
–  Grenvärdskap, 2 st

–  Arenaskyltar TV (för bästa expo-
 nering i SVT:s sändningar), 2 st

–  Arenaskyltar (publik), 2 st

–  Innerplansskylt 1 st tv 

–  Egenproducerad reklamfilm på   
 storbild (max 30 sek, 
 1 visning/dag) 

– Exponering sociala medier 
 (3 tillfällen) 

–  Logotyp hemsida

–  Logotyp i nyhetsbrev

–  Logotyp i annons i Borås Tidning 

–  Utställare vid evenmangsområdet

–  Rätt att utnyttja SM-logotypen i   
 egen publikation

– Bankettbiljetter, 6 st 

– VIP-biljetter (3-dagars), 6 st

– Entrébiljetter (3-dagars, sittplats),   
 12 st

– Inbjudan till nätverksträff 



SPONSORNIVÅER

– Grenvärdskap, 1 st

– Arenaskyltar TV (för bästa expo-
 nering i SVT:s sändningar), 1 st

– Arenaskyltar (publik), 1 st

– Logotyp hemsida

– Exponering sociala medier 
 (2 tillfällen) 

–  Ditt företag syns i annons i Borås   
 Tidning 

–  Rätt att utnyttja SM-logotypen i   
 egen publikation

– Bankettbiljetter 4 st

– VIP-biljetter 4 st valfri dag 

– Entrébiljetter sittplats 3-dagars 
 6 st

OFFICIELL SM-PARTNER 
- 10.000 KR
– Ditt företag syns i annons i Borås   
 Tidning 

– Exponering sociala medier 1 tillfälle

– Rätt att utnyttja SM-logotypen i   
 egen publikation

–  VIP-biljetter 2 st valfri dag

–  Inbjudan nätverksträff

–  Entrébiljetter sittplats 
 3-dagars  4 st 
 

OFFICIELL SM-PARTNER PLUS - 25.000 KR



SPONSRING
ENSKILDA PRODUKTER
– Grenvärdskap / 10 000 kr

– Reklam på häckar / 15 000 kr

– Reklam på hinderbockar / 
 10 000 kr

– Entré- och VIP-biljetter

– Reklam på höjdhoppsmattan / 
 högstbjudande

– Reklam på stavhoppsmattan / 
 högstbjudande 

– Utställare på området / 7 500 kr

FÖLJ FRIIDROTTS-SM
I SOCIALA MEDIER

@friidrottssm

@friidrottssm

facebook.com/friidrottssm2021

2021.smfriidrott.com

Samtliga foton: Deca Text & Bild




