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2014  
 
Det är snart dags för Svensk Kyokushins stolthet, 
Swedish Open.  
 
Det är en tävling med internationella gäster av hög klass och en fan-
tastisk underhållande tävling, på hemmaplan. Men det finns också 
utmaningar! Arrangemanget är omfattande och kostsamt. Den fjärde 
tävlingen gick plusminus noll, tack vare allas insats.   
 
Nu gäller det att vi håller samma tanke som 2012, alltså minskar ut-
gifterna och ökar inkomsterna. Vi satsar på bägge delarna och behö-
ver din hjälp för att tävlingen ska behålla den höga standard den hit-
tills har haft!  
 
Vi hoppas på mycket publik och kommer att erbjuda rabatterade  
biljettpriser om man köper biljetten via sin förening. Vi hoppas att 
riktigt många tar chansen och kommer till tävlingen. Och vi räknar 
med att du klubbledare stödjer oss och berättar om tävlingen, på er 
förening.  
 
Dessutom satsar vi på sponsring! Vi hoppas att få många sponsorer 
som hjälper oss att få tävlingen att gå med plus. Och vi hoppas på 
din hjälp att sprida sponsorerbjudandet till så många som möjligt. Vi 
begär inte att ni skall ”tigga pengar” utan bara sprida informationen 
att det går att sponsra. Och kanske dela ut lite sponsor material? Vi 
tror nämligen att det finns många som stöttar det vi kämpar för.  
 

Att ha en Svensk Kyokushintävling att vara stolta 
över!  
 
Vi tror att de bästa sponsorerna är de som tränar, eller har tränat, 
eller vänner eller föräldrar till de som tränar. Alltså sådana som tror 
på det vi gör, som stöttar vår organisation och som vill visa sin upp-
skattning för det ideella arbetet som läggs ner för att tävlingen skall 
bli verklighet.  
 

Känner du någon sådan?  



 
  

 SPONSOR TANKAR  
 
Vi kommer att erbjuda tre olika sponsoralternativ, men själv-
klart kan även andra alternativ förekomma om någon vill det. 
Men så här har vi tänkt  

 
1 000 kr Supporter För de som stöttar vårt arbete, men kanske 

inte behöver ha så mycket tillbaka. En biljett eller och enklare reklam.  

 
5 000 kr Sponsor Två biljetter. Reklam i alla former. VIP-platser 

på tävlingsdagen. Present, DVD från tävlingen och kanske lite till …  

 
20 000 –-> Huvud Sponsorer Här har vi inget erbjudande 

utan en dialog vad man vill ha. Swedish Open 2010 huvudsponsor betalade  
50 000 kr för att sitt företag skulle namnge tävlingen.  

 
Vi har lite spännande planer … Vi planerar att producera en 

läcker DVD från tävlingen, gjord av professionella filmare. Något som 
sponsorerna ska bli stolta över att synas ihop med.  
 
Vi planerar också att streama tävlingen via Internet. Även då kommer 
sponsorer få ett unikt tillfälle att få synas. Kanske, kanske kan vi också få någon TV-kanal att sända Vi lovar 
inget, än, men vi jobbar på det.  
 
Vill du veta mer eller kanske behöver du lite sponsor material?  

 
Kontakta gärna  
Imre Tomasits Imre.Tomasits@isgr.se 

Nisse Hermansson Nils@elgross-n.se  


