HTKs Nätverksprogram 2015
Helsingborgs TK bjuder in er till att delta i vårt nätverksprogram under 2015. Vi är en klubb med
höga ambitioner. Både gällande sportsliga framgångar nationellt och internationellt men vi tycker
det är lika viktigt att bygga människor och erbjuda våra barn och ungdomaren bra start i livet.
Du som företagare kan välja mellan att delta på våra träffar och/eller inleda ett samarbete med
klubben. Väljer ni att inleda ett samarbete så får ni också tillgång till att spela tennis
tillsammans med HTKs tränare och elitsspelare efter överenskommelse. Det kan vara
företagsledningen, anställda eller viktiga kunder.
Vårt nätverksprogram är indelat i olika områden. Matchpoint - Frukost på Hotel Duxiana,
Matchpoint - Lunch i Olympiahallen och event.
Finns intresse att delta på våra träffar eller starta upp ett samarbete så kontaktar ni klubbchef
Marcus Lindberg.
Mail: marcus@htktennis.com
Telefon: 0734-217221

Matchpoint - Frukost

Hotel Duxiana
16 April kl 07:40:15

Klubbchef Marcus Lindberg presenterar verksamheten i stort
- Vikten av att jobba efter ”Idrotten Vill” i en stabil organisation

Scandic Nord
September

Klubbchef Marcus Lindberg presenterar Pro International Academy
- Ansvarig Mattias Arvidsson och elitspelare kommer vara med och berätta
om ”livet på touren”

Matchpoint - Lunch
Olympiahallen

Träffarna äger rum under onsdagar kl 10:40:15-12 i Olympiahallen. Vi
börjar med en timme tennis för att sedan avnjuta en lunch tillsammans.

Följande ingår:
- Företagsskylt
- Upp till 4 personer/företag är välkomna
- Klubbens tränare är med och spelar samt HTKs elitspelare vid ca 50 % av gångerna
- 12 träffar/år (Speldatum sätts vid starten i september)
- Lunch
Kostnad: 9.750 kr/år

Event
Fed Cup/Davis Cup

HTK är av tradition medarrangörer till både damernas som herrarnas landslagsmatcher. HTK har
arrangerat 10 st matcher under 2000-talet. Under dessa matcher passar vi på att ha en nätverksträff
där vi träffar spelare och ansvariga för Svensk Tennis.
Inbjudan kommer inför varje mach. Eventuellt så åker vi på vissa utvalda bortamatcher.

Internationell Damvecka 21-28 juni

HTK kommer årligen att arrangera en internationell 25.000 USD tävling. Denna tävling kommer från
2015 att spelas på Pålsjös natursköna utomhusbanor. Tävlingen är den näst största damtävlingen efter
Swedish Open. Under denna vecka passar vi på att ha en nätverksträff där vi träffar HTKs spelare och
tränare.
Inbjudan kommer i maj.

Swedish Open damveckan 13-19 Juli

HTK har de senaste åren haft både Johanna Larsson och Sofia Arvidsson med i tävlingen. Vid detta
event vill vi samla upp oss kring två timmar tennis, lunch på Hotell Sand, mingel tillsammans med utvalda
samarbetspartners och träffa Johanna Larsson, Sofia Arvidsson eller någon annan stjärna över en fika.
Sedan tittar vi givetvis på några matcher för att samla upp oss vid tennis afterwork. Tävlingen har i år
signat upp världsettan Serena Williams och naturligtvis försöker vi sikta in oss på hennes
öppningsmatch.
Kostnad: 2.500 kr/person
Inbjudan kommer i maj.

Stockholm Open 19-25 oktober

Mer information om detta event kommer senare. Ambitionen är att flyga upp till Stockholm, titta på
matcher, middag och övernattning på hotell och tennis dagen efter. Eventet är två dagar.
Kostnad: kommer senare
Inbjudan kommer i september

Elitserien
HTKs dam och herrlag spelar i Elitserien vilket är den högsta serien. HTK damer har dominerat serien
de senaste 10 åren med 6 guld 1 silver och 1 brons. Elitserien spelas i november och december. Under
någon av hemmamatcherna passar vi på att träffas för att titta på tennis, samtala och för att sedan
spela tillsammans med spelarna i laget.
Inbjudan kommer i oktober

Samarbetspartners
Väljer ni att inleda ett samarbete så får ni också tillgång till att spela tennis tillsammans med HTKs
tränare och elitspelare efter överenskommelse. Det kan vara företagsledningen, anställda eller viktiga
kunder.
Företagsnamn på tennisbana (5 år)
Er företagslogo trycks på banan
Ert företagsnamn syns i bokningssystemet

10.000 kr/år

Huvudsponsor tävling (3 år)
Erhåller namnet på tävlingen
Ni får fri marknadsföring i samband med tävlingen

10.000 kr/år

Företagsskylt i Olympiahallen (3 år)
Skylten sätts upp vid valfri bana

7.000 kr/år

Företagslogo på träningsbollar (1 år)
Logon trycks på bollarna
HTK har cirka 700 unika deltagare varje år i träning

10.000 kr/år

Företagslogo på Klubboverall (3 år)
Sälj i ungefär 100 exemplar/år
Tryck på matchtröjor kan också erbjudas

12.000 kr/år

Företagslogo på elitseriekläder dam och herr (3 år)
Både dam och herr spelar i Elitserien
3-4 hemmamatcher varje år/lag

10.000 kr/år

Företagslogo på ”give a way” T-shirt vid tävlingar - ca 750 ex (3 år)
HTK delar ut en T-shirt till alla deltagare vid våra tävlingar

4.000 kr/år

Programbladet Elitserien
Annonsering i programbladet. Kvart, halv eller helsida.

2000kr/3000 kr/5000 kr

Alla våra samarbetspartners kommer exponeras på vår hemsida och har möjligheten till en kostnad av
500 kr/gång att annonsera i våra nyhetsbrev som kommer ut 8-10 gånger/år
(Priserna är inklusive moms, reklamskatt och tillhörande kostnader)

På bilden ser vi Dragos Madaras. Dragos är 18 år och spelar på HTKs Pro International Academy.
Han är rankad topp 60 i världen bland juniorerna och satsar mot världseliten.
En resa som både är kostsam och uppoffrande. Dels för HTK men givetvis mest ifrån Dragos
och hans familj som kommer ifrån Rumänien. Familjen jobbar för att Dragos ska bli svensk medborgare
så snart som möjligt så drömmen om att få representera Sverige i Davis Cup blir sann.
Totalt har HTK just nu i början av 2015 cirka 15 spelare på PIA som alla drömmer om Davis Cup eller Fed Cup. Två av dem
spelar redan på denna nivå. Johanna Larsson och Sofia Arvidsson.

