ENKRONASMATCHERNA 2021
2021-10-03 - X2

ÖIS Dam - Mölnlycke IF
2021-10-03 • 13:00
Ullevi (alt. Gamla Ullevi)

ÖIS Herr - Falkenbergs FF
2021-10-03 • 17:00
Gamla Ullevi

Vänd bladet för mer information.

ENKRONASMATCHERNA 2021 - X2
Den 3 oktober 2021 från klockan 13:00
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Varmt välkomna till Enkronasmatcherna 2021 detta historiska år då vi erbjuder både dam- och
herrlagsmatcher. Samma dag - efter varandra. En heldag med ÖIS helt enkelt!
Efter ett 2020 där covid-19 slagit hårt mot stora delar av vårt samhälle och där idrotten fått spela sina matcher
utan publik välkomnar vi nu äntligen ett av de mer traditionsenliga arrangemangen tillbaka in i ÖIS Fotbolls
ordinarie årshjul. Enkronasmatchen har sedan starten 2008 vart ett stående och uppskattat inslag för alla
ÖIS:are och fotbollsintresserade.
2021 har det så blivit dags att återigen genomföra Enkronasmatchen - där ni som företag eller privatpersoner är
med och bjuder på inträdet till ÖIS:are, fotbollsintresserade eller rentav bara förbipasserande som vill njuta av lite
härligt lir.
Detta året är också historiskt då vi för första gången kan genomföra en så kallad “doubleheader”. Där damlaget
inleder Enkronasmatcherna 2021 med hemmamatch mot Mölnlycke IF klockan 13:00 och herrlaget avslutar dagen
med hemmamatch mot Falkenberg klockan 17:00. Däremellan kommer det bjudas på underhållning och
aktiviteter som gör att man redan nu kan planera in en heldag med ÖIS.
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Vill du vara med och stötta Enkronasmatcherna 2021?
Såhär kan du stötta:
Företag #1 - 3 kronor per åskådare
Om du väljer att stötta med 3 kronor per åskådare (sammantaget båda matcherna) får du premiumexponering i
form av logotyp på kampanjsidan, annonser i tidning, LED-exponering på matcherna och inbjudan till en exklusiv
lunch med tränare och spelare i ÖIS Fotboll.
Företag #2 - 1 krona per åskådare eller fast belopp: 4490 kr
Om du väljer att stötta med 1 krona per åskådare (sammantaget båda matcherna) eller fast belopp (4490 kr) får
du exponering genom att ditt företagsnamn syns på både kampanjsida och annonser i tidning. Notera att om du
väljer det fasta beloppet faktureras detta när du anmäler ditt stöd.
Privat - 1 krona per åskådare eller fast belopp: 990 kr
Om du som privatperson vill stötta Enkronasmatcherna 2021 kan du göra det genom två alternativ. Antingen med
1 krona per åskådare (sammantaget båda matcherna) eller genom ett fast belopp om 990 kr. Notera att även här
faktureras det fasta beloppet när du anmäler ditt stöd.
Genom att kontakta någon av oss nedan eller klicka på länken till höger kan du vara med och stötta
Enkronasmatcherna 2021 redan nu! Ange vilket paket ni som företag eller privatperson vill stötta med och vilket
namn ni vill få exponerat på kampanjsidor och i annonser.
Vi ses den 3 oktober!
/ ÖIS Fotboll
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Kontakta oss för mer information eller med ditt stöd:
Henrik Svartborn
073-663 56 63
henrik.svartborn@oisfotboll.se

Danny Ervik
073-247 44 86
danny.ervik@oisfotboll.se

Hannes Sahlin
070-413 50 31
hannes.sahlin@oisfotboll.se

ANMÄL DITT
STÖD HÄR

