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- klubben med engagemang



Saltsjöbadens Slalomklubb 
- en av Sveriges största och mest aktiva slalomklubbar

Om Saltsjöbadens Slalomklubb

• Cirka 800 medlemmar, varav 400 aktiva tjejer och killar  från 6-16 år.

• Främst medlemmar från Nacka och Värmdö.

• Träningsverksamhet: Slalom och Freeride

• Egen backe mitt i Saltsjöbaden som även håller öppet för  
allmänheten.



Klubben med engagemang
• Målsättningen är att driva en verksamhet som tillvaratar ”bredden” samtidigt 

som vi skapar rätt förutsättningar för dem med högre ambitioner. Klubben är 
utsedd av Nacka Kommun till Utmärkt Förening.

• En av klubbarna med flest sökande till Sveriges skidgymnasier. Flera åkare har 
representerat klubben i både herr- och damlandslaget. 

• Vår värdegrund: IGLO – Inkluderande, Glädje, Laganda, Omtanke – genomsyrar 
hela föreningen. 

• Driften av anläggningen drivs helt och hållet av medlemmarna och allas 
fantastiska engagemang – snöläggning, pistning, liften och klubbhus/café.



Våra medlemmar – målgruppen
• Möjlighet att associera ert varumärke tillsammans med 

Saltsjöbaden Slalomklubb - präglat av stort 
föräldraengagemang, driv och skidglädje.

• Möjlighet att stötta ungdomsidrott som verkar för en aktiv 
och hälsosam fritid utomhus. 

• Möjlighet att kommunicera direkt till Saltsjöbaden 
Slalomklubbs medlemmar boende i främst Saltsjöbaden 
och övriga delar av Nacka. 

• Möjlighet att kommunicera med en demografisk målgrupp 
som är köpstark, aktiv, natur- och idrottsintresserad. 



Exempel exponering och aktivering
• På våra två partnerskyltar på Vinterstadion - placering vid  

klubbhuset/parkeringen och i backen.

• På vår officiella klädkollektion som våra åkare använder flitigt 
och syns med på  tävlingar och träning i regionen och på riksnivå.

• I regelbunden officiell kommunikation till medlemmar  och 
tävlingsdeltagare via Facebook, Instagram, mailutskick.

• Fysiskt på våra events och tävlingar under säsongen. Totalt fyra 
klubbtävlingar för samtliga medlemmar och två till fyra stora 
tävlingar  för deltagare från alla Stockholms alpina skidklubbar. 

• I riktade erbjudande från er till våra medlemmar.

• Exponering på vår SSLK webb och sociala medier. 



Sponsorpaket 2021-2022
Klubbsponsor #1

• Exponering på två skyltar med logotyp på 

Vinterstadion – vid parkeringen och i backen.

• Exponering på klubbens officiella 

klädkollektion.

• Exponering som klubbsponsor i officiell 

kommunikation till medlemmar. 

• Genomförande av eventaktiviteter vid  

tävlingar på Vinterstadion.

• Möjlighet till anpassat exklusivt utskick till 

medlemmar två gånger per år.

• Möjlighet till riktade erbjudanden i sociala 

medier enligt ök.

• Logo exponering på www.saltisslalom.se 

• Rättighet att använda klubbens varumärke i 

egen kommunikation.

25 000 kr

45 000 kr

15 000 kr

Klubbsponsor #2
• Exponering på två skyltar med logotyp på 

Vinterstadion – vid parkeringen och i backen.

• Exponering som klubbsponsor i officiell 

kommunikation till medlemmar. 

• Genomförande av eventaktiviteter vid  

tävlingar på Vinterstadion och möjlighet till 

riktade erbjudanden i sociala medier enligt 

ök.

• Logo exponering på www.saltisslalom.se 

• Rättighet att använda klubbens varumärke i 

egen kommunikation.

Priser exklusive produktionsmaterial - logo exponering motsv.

Huvudsponsor
• Exponering på två skyltar med logotyp på 

Vinterstadion – vid parkeringen och i backen.

• Huvudexponering på klubbens officiella 

klädkollektion.

• Exponering som huvudsponsor i officiell 

kommunikation till medlemmar. 

• Rörligt kommunikationsmaterial i SSLK sociala 

medier producerat av SSLK med ert budskap 

enligt överenskommelse.

• Genomförande av eventaktiviteter vid  

tävlingar på Vinterstadion.

• Ett företagsevent i backen anpassat efter allas 

nivå med tillgång till klubbhuset med 

möjlighet till mötesrum, måltid, afterski m.m. 

• Möjlighet till anpassat exklusivt utskick till 

medlemmar fyra gånger per år.

• Möjlighet till riktade erbjudanden i sociala 

medier enligt ök.

• Logo exponering på www.saltisslalom.se 

• Rättighet att använda klubbens varumärke i 

egen kommunikation.



Tack för ert engagemang!

- klubben med engagemang
Marknadsansvarig SSLK
Henrik Grape
070-662 52 52
henrik.grape@gmail.com


