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Kraften i fotbollen är unik, ungefär som en övermäns
klig superkraft. Som världens i särklass största sport 
och Sveriges nationalsport engagerar och berör fot
bollen fler personer än någon annan idrott eller övrig 
rörelse kan mäta sig med.

Fotbollen växer globalt, nationellt och regionalt 
varje dag. I Gävle och Gefle IF ser vi den trenden 
tydligt. Sedan 2011 har vi fördubblat antalet pojkar i 
vår förening och tredubblat antalet flickor som spelar 
fotboll i Gefle IF:s regi.

När vi använder vår superkraft till att skapa positiva 
effekter för människor och miljö sätter vi i gång en 
händelsekedja av positiva reaktioner. Fotbollen, vår 
superkraft, förändrar människors liv till det bättre och 
varje individ vi möter är en viktig pusselbit för att bidra 
till Ett bättre Gävle.

I broschyren du har i dina händer kan du läsa mer 
om hur vi tillsammans kan bygga partnerskap som är 
bra för ditt företag, för Gefle IF och för samhället. Oav
sett om du brinner för samhällsfrågor, är intresserad 
av maximal exponering av ditt varumärke eller vill se 
över möjligheten för olika aktiveringar för din personal 

och dina kunder hoppas vi att vi har något att erbjuda 
just dig.

I och med herrlagets avancemang till Superettan är 
vi tillbaka i svensk elitfotboll igen! Det öppnar för nya 
möjligheter, men samtidigt ökar kraven på föreningen. 
Vi behöver ditt stöd för att göra den fortsatta sats
ningen hållbar.

Fotbollen,  vår  
superkraft, förändrar 
människors liv till  
det bättre.

EKOSYSTEMET 
SOM FÖR  

GÄVLE FRAMÅT
Gefle IF är Sveriges äldsta flersektionsförening och  

bildades 1882. Redan några år efter bildandet var fotbollen  
en viktig del inom föreningen, och är så än i dag.



96,14 TON
är vårt klimatavtryck  
i CO2 under 2021 

1984 
ÄR MEDLEMMAR I GEFLE IF FOTBOLL

 61 529  
 TILLFÄLLEN
har barn träffat andra vuxna än sina 
föräldrar eller lärare genom oss

430
barn deltog i kostnads- 
fria lovaktiviteter

4 823 
BARN 
deltagartillfällen vid kostnadsfria 
aktiviteter i Ett bättre Gävle

1 037
BARN OCH UNGDOMAR I GEFLE IF:S 
ORDINARIE FOTBOLLSVERKSAMHET

SOCIOEKONOMISKA BESPARINGAR  
VI BIDRAGIT MED I ÅR

18 997 100

exponeringsvärde på matchdräkten
232 000

80 000
exponeringsvärde  
för LED-reklam

unika startade strömmar på seniormatcherna

99306

78 000
exponeringsvärde  

för fast skylt
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Vi ska tillsammans med andra aktörer verka för ett 
bättre samhälle. Strategin utgår från principen ”Allt 
börjar med dig”. Var och en kan vi åstadkomma be
gränsade förändringar, men tillsammans kan vi göra 
en verklig skillnad för liv, hälsa och miljö.

Vi genomför massor av aktiviteter under hela året 
riktat mot olika målgrupper. För att nämna några 
genomför vi bland annat blåljusmatchen, ett initiativ 
tillsammans med blåljuspersonal som syftar till att 
motverka motsättningar mellan ungdomar och blå
ljuspersonal.

160 ungdomar spelar under en dag på sport och 
höstlovet fotboll med polis, ambulans och räddnings
tjänst i blandade lag.

För de äldre i samhället genom för vi varje vecka 
gåfotboll. Förutom att vi bidrar till en bättre hälsa 
och välbefinnande skapar vi också en social mötes
plats under trevliga former.

På sommaren pågår vårt omfattande summercamp 
”Ett bättre sommarlov” för cirka 130 barn med 
målsättningen att ge barnen deras bästa sommarlov 
någonsin oavsett förutsättningar i livet.

Varje lördag mellan klockan 20–23 träffas i snitt 
130 barn för att spela organiserad spontanfotboll på 
Sörby IP och i Sätra.

Tillsammans med kommun och partners arrang
erar vi även en sommarjobbsmässa, för att hjälpa 
ungdomar till jobb under skollovet.

Sist men inte minst har vi startat en provapå ak
tivitet för tjejer, där de får prova på olika sporter som 
fotboll, innebandy och basket.

Under skolterminerna besöker våra certi fierade 
HeForSheambassadörer tillsammans med UN 
Women regelbundet skolor i Gävle för dialog och 
utbildning med unga män om jämställdhet.

Besök gärna www.gefleiffotboll.se för att läsa mer 
om vår verksamhet och våra aktiviteter.

VAD ÄR 
ETT BÄTTRE 

GÄVLE?
Ett bättre Gävle handlar om att sätta fokus på  

hållbarhetsfrågor i samhället med utgångspunkt  
i våra tre globala mål.
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GLOBALT MÅL 3

God hälsa och välbefinnande
I Gävle ska vi bidra till:  

Ett bättre och mer hälsosamt liv.  
Vårt fokus:  

Rörelse & Inkludering.

GLOBALT MÅL 10

Minskad ojämlikhet
I Gävle ska vi bidra till:  

Ett bättre och mer jämlikt samhälle.  
Vårt fokus:  

Jämställdhet & Integration.

GLOBALT MÅL 13

Bekämpa klimatförändringarna
Vårt fokus:  

Vi ska arbeta för att bli  
Sveriges miljövänligaste  

idrotts förening som spelar på  
Sveriges klimat smartaste  

elitidrottsarena.

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE
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Pris: 500 000 – Avtalstid: enligt överenskommelse

Huvudpartnerskapet vänder sig till verksamheter  
som söker ett strategiskt partnerskap där  
aktiveringar, kommunikation, projektledning  
och mätningar ingår.

Som huvudpartner ingår ni i Ett bättre Gävles  
styrgrupp samt stöttar hela vår fotbollsverksamhet  
och har en betydande exponering oavsett vad  
föreningen kommunicerar.

O F F I C I E L L  P A R T N E R  
T I L L  E T T  B ÄT T R E  G Ä V L E
Pris: 200 000 – Avtalstid: enligt överenskommelse

Det officiella partnerskapet vänder sig till  
verksamheter som vill stärka sitt varumärke  
samtidigt som ni bidrar till att utveckla  
Ett bättre Gävle genom ert engagemang  
i styrgruppen.

V Ä N  T I L L  E T T 
B ÄT T R E  G Ä V L E
Pris: 50 000 – Avtalstid: enligt 
överenskommelse

Som vän till Ett bättre Gävle är ni  
med och bidrar till klubbens arbete  
för ett mer inklu derande, jämställt  
och miljövänligt samhälle samtidigt 
som ni stärker ert varu märke.

H U V U DPARTNE R  
TILL  ET T  BÄT TRE  GÄV LE

PARTNERSKAP MED  
ETT BÄTTRE GÄVLE
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Vad ingår i respektive partnerskap?

Branschexklusiv associationsrätt
Huvudpartners är exklusiva för sin bransch.  - -

Associationsrätt
Rätt att nyttja Ett bättre Gävles varumärke i egen intern och extern marknadsföring.   

Inspirationsträff
En gång om året gör vi olika studiebesök med styrgruppen för att få inspiration och  
ökad förståelse för hållbarhet kopplat till våra tre mål.

  -

Plats i styrgruppen   -

Föreläsning från sporten
Föreläsning från någon av ledarna i dam- eller herrlaget unikt för era kunder eller personal.  - -

Föreläsning om social hållbarhet
Vi erbjuder en föreläsning om social hållbarhet och arbetet med Ett bättre Gävle  
vid ett tillfälle arrangerat av er.

  -

Säsongskort VIP till seriematcher för både dam- och herrlaget 6 st 4 st 2 st

Möjlighet att stå som värd för en nätverksträff
Möjlighet att bjuda in alla Gefle IF:s partners till en gemensamt anordnad träff hos er.  - -

Inbjudan till samtliga träffar i partnernätverket ”Ett bättre nätverk”   

Exponering Ett bättre Gävle
Ert varumärke exponeras i all kommunikation från Ett bättre Gävle inklusive våra sociala medier.   -

Exponering hemsida
Ni exponeras på vår hemsida med 450 000 besökare om året under relevanta flikar.  
Huvudpartners syns på landningssida.

  

Kommunikationspaket
Vår byråpartner Gomorron tar fram anpassat EBG-material som ni kan använda i  
egen intern och extern marknadsföring.

  -

Idéskapande & produktion av kommunikation
Vår byråpartner Gomorron hjälper er från idé till produktion av skräddarsydd kommunikation  
med stora möjligheter till genomslag i press och media, kopplat till hållbarhet.

 - -

Engagera era medarbetare
Förstärk passionen för ert varumärke hos era medarbetare genom att delta i  
Ett bättre Gävles olika aktiviteter.

  -

Idéskapande & projektledning av aktiviteter
Vår byråpartner Brinc hjälper er från idé till genomförande med personalstärkande  
aktiviteter som stärker ert varumärke både internt och externt. 

 - -

Exponering vid avtalstecknande
Ni exponeras med ett inlägg i våra sociala medier i samband med avtalstecknande.   
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Ungdomsverksamheten är uppdelad i fyra olika om
råden: akademi, dam och herr.

Ungdomsverksamheten för barn och unga mellan 
6–16 år bygger på gemenskap, respekt och glädje där 
alla ska ha rätt att delta.

I åldrarna 1619 år bedriver Gefle IF elitförberedande 
akademiverksamhet för tjejer och killar med målet att 
fostra spelare som ska ta steget upp till våra Alag och 
vidare ut nationellt och globalt i sina karriärer.

Sedan 2015 har Gefle IF bedrivit Alagsverksamhet 
för dam, en satsning som har gett mersmak. Förening

ens långsiktiga målsättning med damlaget är att bli ett 
etablerat lag i minst Elitettan senast 2025.

Sedan 2015 har vi byggt på damverksamheten med 
en flickakademi, som är en viktig och prioriterad sats
ning av föreningen för att unga lokala tjejer ska kunna 
”gå hela vägen” på hemmaplan.

Herrlaget har efter fyra års spel i division 1 äntligen 
tagit klivet tillbaka till Superettan och fotbollens 
finrum. För att kunna etablera oss i Svensk Elitfotboll 
över tid behöver vi ert stöd!

MED 
FOTBOLLEN I 

CENTRUM
Fotbollen är och förblir föreningens kärnverksamhet.  

Med fler än 1 000 aktiva spelare är vi regionens största fotbollsförening.

FOTB O LL



9

”Med fler än 1 000  
aktiva spelare är vi  

regionens största  
fotbollsförening.”
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O F F I C I E L L  P A R T N E R  H E R R
Pris: 200 000 – Avtalstid: 2 år
Intresset för Gefle IF lokalt, regionalt och nationellt är stort. Säsongen 
2019, 2020, 2021 och 2022 vann herrlaget publikligan i hela Ettan Norra 
och under den speciella säsongen 2020 och 2021 hade herrlaget med bred 
marginal högst tittarsiffror av samtliga 32 Ettanklubbar.

Som officiell partner till herrlaget ges ni omfattande möjligheter till 
synlighet och exponering både lokalt, regionalt och nationellt. Det skräddar
sydda paketet har ett mediavärde som överstiger 400 000 SEK.

Utöver exponeringsvärdet kopplas ni till associationsvärden tillsammans 
med ett av regionens mest kända varumärken. 

Som partner till Gefle IF ges ni möjlighet att bygga nya relationer i vårt 
affärsnätverk.

O F F I C I E L L  P A R T N E R  D A M
Pris: 75 000 – Avtalstid: 2 år
Med 360 tjejer i föreningen har vi byggt en verksamhet med goda förut
sättningar att nå elitfotbollen. Som officiell partner till Gefle IF dam är ni 
en bärande spelare på den resan, där ni ges omfattande möjligheter till 
synlighet och exponering.

Ni kopplas till associationsvärden tillsammans med ett av Gävles  
kändaste varumärken och är en tydlig avsändare och viktig partner för 
damlagets satsning mot Elitettan och en viktig aktör i utvecklingen av 
Svensk damfotboll.

O F F I C I E L L  P A R T N E R  A K A D E M I
Pris: Enligt ökverenskommelse – Avtalstid: 2 år
Vi vill se våra egna talanger i vårt dam och herrlag. Var med och bidra till 
vår talangfabrik genom att bli Akademipartner! 

15 spelare 2022 kommer från våra akademilag.

Det här ingår i ditt partnerskap:

 » Rätt att nyttja Gefle IF:s emblem med 
tillägget ”Officiell partner” fritt under 
avtals tiden.

 » Dräktreklam på matchdräkt (placering efter 
överenskommelse).

 » Rätt till ett aktiveringstillfälle med två 
spelare/ledare från truppen per år efter 
överenskommelse med föreningen.

 » En redaktionell artikel på gefleiffotboll.se 
vid nyteckning/förlängning.

 » Ett inlägg på Instagram/Facebook/ 
LinkedIn vid nyteckning/förlängning per år 
(22 000 följare).

 » Möjlighet att vid ytterligare två tillfällen per 
år få ett skräddarsytt inlägg på Instagram/
Facebook/LinkedIn, varv ett i samband 
med presentation av ett nyförvärv till trup
pen (räckvidd över 22 000 följare).

 » Rätt att exponeras vid minst sex tillfällen 
om totalt två minuter per tävlingsmatch för 
herrarna på Gavlevallens 32 meter LED 
perimeter i TVbild med eget budskap.*

 » 3 meter skyltplats på Gavlevallen ingår i 
avtalet.

 » Ett Matchvärdskap ingår i avtalet.

 » Ett premium fönsterbord för fyra perso
ner under 15 seriematcher. Mat och dryck 
tillkommer.

 » Fyra säsongskort till alla dammatcher på 
Gavlevallen inkluderat fri fika.**

 » Medlemskap i Gefle IF:s affärsnätverk.

* Gäller endast Officiell partner Herr.
** Gäller endast Officiell partner Dam.

Det här ingår i ditt partnerskap som 
Akademipartner:

 » Er logotyp exponeras på gefleiffotboll.se

 » Er logotyp exponeras på vår 52 kvadrat
meter storbildsskärm minst 2 tillfällen per 
dam & herrmatch.

FOTB O LL

PARTNERSKAP  
MED GEFLE IF
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B L I  M A T C H V Ä R D  
–  E N  U N I K  U P P L E V E L S E
Pris: Herr 25 000, Dam 10 000
Som matchvärd till en av Gefle IF:s hemmamatcher exponeras ert varu
märke under matchdagen till över 22 000 följare i sociala medier. Ni 
exponeras i matchannons i lokalpress inför match, i matchprogram och på 
storbildsskärmen. Ni når ut med ert varumärke till en extremt engagerad 
målgrupp med höga förväntningar inför matchen och därigenom en bra 
läsfrekvens.

När arenan väl öppnar på matchdagen sker magin – mötet mellan er och 
våra supportrar. Genom våra koordinatorer hjälper vi er att tydligt stå som 
avsändare till dagens evenemang med möjlighet till aktivering på olika ytor 
för att möta våra besökare innan matchstart och i halvtid. Efter avslutad 
match får ni gå ut på planen och dela ut priset till matchens lirare som ni 
också blir fotad med – en bild som vi efter matchen distribuerar i alla våra 
sociala kanaler för fortsatt varumärkesexponering.

F A S T A  S K Y L T A R  O C H  
D I G I T A L  E X P O N E R I N G
Fasta skyltar 
Våra fasta skyltar sitter på Gavlevallen 365 dagar om året vilket innebär  
att ni exponeras för alla aktiviteter som sker på arenan, t.ex. hemma
matcher, landskamper och ungdomsaktiviteter m.m.

 » 3×1 m kortsida bakom mål – Pris: 20 000

 » 3×1 m långsida – Pris: 15 000

 » 9×1 meter kortsida ovanför läktare – Pris: 30 000 

 » Uppgång till VIP och Terassen – Pris: 20 000 

 » Publikentré långsida 6 st – Pris: 20 000

 » Publikentré kortsida 4 st – Pris: 15 000

 » Läktarhörn TVband – Pris: 50 000

 » Läktarhörn ej TVband – Pris: 30 000

 » Banderoll långsida – Pris: 40 000

Digital exponering
I sociala medier (Instagram/Facebook/LinkedIn) följs Gefle IF:s kanaler av 
över 22 000 engagerade supportrar som följer varje steg föreningen tar.

 » Reklambudskap sociala medier (22 000 följare) – Pris: 10 000 per inlägg

 » Intervju inför match. Logga i bild under hela intervjun – Pris: 20 000

 » Nyförvärv, logga synlig i inlägg – Pris: 20 000

 » Startelva, logga synlig i inlägg – Pris: 20 000

I matchvärdskapet ingår:

 » 8 VIPbiljetter med middag.*

 » 10 biljetter med fika.**

 » Möjlighet att ta över arenan invändigt för 
egna aktiviteter.

 » Rätt till presentation av företaget på sociala 
medier innan match.

 » Rätt till 20 sekunders presentation av före
taget av speaker innan avspark och i halvtid.

 » Rätt att utse och dela ut pris till matchens 
lirare i hemmalaget på innerplan.

 » Exponering efter match tillsammans med 
matchens lirare på sociala medier.

*Gäller matchvärdskap herr.
**Gäller matchvärdskap dam.
Obs! Pris och innehåll kan skilja sig vid derbymatcher.

T V - P A K E T E T
Pris: 40 000 – Avtalstid: 1 år
I TVpaketet ingår exponering av valfritt budskap på 
en 32 meter stor LEDperimeter minst 10 tillfällen á 
20 sekunder/match med synlighet i TVsändningen.

När du tecknar TV-paketet får du dessutom:
 » Inbjudan till Kickoff med dam och herrlaget 

inför säsongen 2022.

 » Medlemskap i affärsnätverket.

 » Er logotyp exponeras på gefleiffotboll.se

Observera att tryck- och/eller produktionskostnad från extern 
leverantör tillkommer på samtliga exponeringsprodukter. Obser-
vera att vissa skyltar kan komma att täckas över vid eventuella 
landskamper p.g.a. rättigheter.

FOTB O LL
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FOTB O LL

B I L J E T T P A K E T
2019, 2020, 2021 och 2022 var Gavlevallen den mest besökta 
arenan i Ettan.

Fotboll upplevs bäst live och som partner kan du ta del 
av följande erbjudanden:

 » Premium fönsterbord – Pris: 20 000 
Ett privat bord i 1882restaurangen för fyra personer. Ni 
kan sitta kvar till bords och se matchen från våra bästa 
platser inomhus, ett perfekt sätt att möta både nya och 
gamla kunder! Vid seriematcher ingår kaffe och kaka. 
Kostnad för mat och dryck tillkommer.

 » Matchboll – Pris: 5 000 
Ni får ett eget premium fönsterbord för en match. I till
lägg exponeras ni som dagens matchbollspartner i både 
speakertext, på storbildskärm och i matchprogrammet. 
Kostnad för mat och dryck tillkommer.

 » VIP-lounge säsongskort – Pris: 3 400 
Ett säsongskort på våra bästa platser på läktaren som 
också ger dig access till vår VIPvåning.

 » Säsongskort – Pris: 2 400 
Ett säsongskort på våra bästa platser på läktaren.

 » Biljettpaket – Pris: 2 000 
12 st värdebevis som löses in i biljettkassan inför match.

 » Fönsterbord – Pris: 2 500 
Ett bord i restaurangen där ni kan sitta kvar till bords 
och se matchen. Kostnad för mat och dryck tillkommer. 

U N D E R  M A T C H
 » Reklamfilm 10 sekunder på Gavlevallens 52 kvm stora skärm, 

två tillfällen per match (15 herrmatcher) – Pris: 35 000

 » Publiksiffran presenteras av... – Pris: 15 000

 » Vinnare i 50/50 lotteriet presenteras av... – Pris: 15 000
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N ÄT V E R K

ETT BÄTTRE 
NÄTVERK

Gefle IF Fotbolls partnernätverk, Ett bättre nätverk,  
är en utmärkt plattform för affärsskapande relationer. 

Meningen med Ett bättre nätverk är att samla före
tagsledare från de flesta branscherna i näringslivet 
med målet att skapa unika, långvariga relationer och 
affärsmöjligheter mellan våra deltagare samtidigt som 
vi tillsammans bidrar till en mer hållbar region.

Som medlem i Ett bättre nätverk får ert företag till
gång till ett exklusivt nätverk där fokuset är att skapa 
träffar och möten i en professionell och inspirerande 
miljö.

Genom kraften i Gefle IF attraherar vi företag från 
alla nivåer och branscher som tillsammans arbetar 
för att skapa en mer hållbar region med fyra tydliga 
inriktningar:

 » Vi ska med gemensamma krafter ta ansvar för 
miljön i vårt närområde.

 » Vi ska inom nätverket arbeta för ett mer jämställt 
samhälle.

 » Vi ska bidra till en social hållbarhet genom att 
”aktivera mer och inkludera fler”.

 » Vi ska skapa ett positivt näringslivsklimat i regio
nen och bidra till att fler aktörer handlar lokalt.

Nätverket träffas vid minst 3 tillfällen per år utifrån 
ovan angivna teman. Våra nätverksträffar omfat
tar bland annat Kickoff för seniorlagen, GIFGolfen, 
tematräffar och andra aktiviteter som till exempel 
fotbollsresor.

En plats i Ett bättre nätverk ingår för dig som part
ner till Gefle IF eller Ett bättre Gävle men vissa träffar 
kan ske mot kostnadstillägg beroende på partnernivå.



gefleiffotboll.se

Daniel Kraft
Klubbchef och marknadsansvarig

073246 54 40
daniel.kraft@geflefotboll.com

Agneta Edin
Marknadskoordinator och  

verksamhetsansvarig Ett bättre Gävle
070513 41 30

agneta.edin@geflefotboll.com

Andreas Röstberg
Säljare

070269 06 72
andreas.rostberg@geflefotboll.com


