
Nolby Alpina bildades 1976. År 2004 övertog klubben drift och  
ägarskap för hela anläggningen från Sundsvalls Kommun. Idag är  
vi den mest välbesökta skidanläggningen efter ostkusten.

nolbyalpina.se   nolbybacken.nu

 

Var med oss 
och bidra till 
Sundsvalls utveckling
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2

3I företagspaket svart backe Ingår:
- Stor skylt 1x2 m på vår sponsortavla.
- Fast annons på nolbyalpina.se
- Fem årskort i Nolbybacken
- Återkoppling på resultatet av  
 arbetet i föreningen

I företagspaket blå backe Ingår:
- Möjlighet till skylt 30x80 cm på vårt klubbhus.
- Företagsnamn i sponsorbanner på nolbyalpina.se
- Ett årskort i Nolbybacken
- Återkoppling på resultatet av  
 arbetet i föreningen

I företagspaket röd backe Ingår:
- Möjlighet till stor skylt 1x2 m på vår sponsortavla.
- Fast annons på nolbyalpina.se
- Två årskort i Nolbybacken
- Återkoppling på resultatet av  
 arbetet i föreningen

I företagspaket jIbbare Ingår:
- Företagsnamn i sponsorbanner på nolbyalpina.se
- Två dagkort och två valfria menyer i kafét
- Återkoppling på resultatet av  
 arbetet i föreningen

10.000 kr

5.000 kr

3.000 kr

500 kr
eller valfritt 

belopp.

Alla priser är exklusive reklamskatt och kostnad för skyltproduktion.

vill du verka för ett friskare och rörligare samhälle och värna om 
utveckligen för regionens barn och ungdomar? då är vi klubben för dig. 
som sponsor i nolby alpina bidrar du till att föreningen kan:

•	 Skapa	evenemang	på	kvällar	och	lov	för	regionens	barn	och	ungdomar.

•	 Locka	fler	barn	och	ungdomar	till	backen	för	motion	och	lek.

•	 Göra	idrottsliga	satsningar	för	våra	tävlande	i	form	av	tävlingar	och	 
träningsläger.

•	 Bidra	med	en	plats	för	ungdomar	att	”hänga”	på	fritiden	där	det	finns	
vuxna med ett stort engagemang.

•	 Hålla	liftkortspriserna	på	en	bra	nivå.

Som sponsor syns du i anläggningen under hela säsongen. Vi har planerade 
aktiviteter där vi gärna ser dig som medarrangör i allt från vår populära familjedag 
till tävlingar. Vi skräddarsyr även upplevelser i backen med skid åkning 
och	god	mat	och	dessutom	innehåller	flera	av	sponsorpaketen	liftkort	som	
anställda med familjer kan ta del av.

Föreningen har arbetat hårt i många år för att skapa ett varurnärke som förenar 
glädje, idrottsliga framgångar och ett socialt ansvar för ungdomar i regionen. 
Vi strävar efter att erbjuda aktiviteter som är roliga och utvecklande för alla. 

Vi har en stor grupp tränande barn och ungdomar och arrangerar varje år 
framgångsrika och mycket uppskattade tävlingar för både ungdomar och 
hårdsatsande europaåkare. Engagemanget för jibbarna har för varje år 
inneburit	fler	och	bättre	hopp,	mer	utrustning	och	fler	evenemang.	Idag	är	
de en av våra aktiva träningsgrupper! 

När du bestämt dig mejlar du till  
marknad@nolbyalpina.se eller ringer till  
Carin Edholm, tfn 070-618 08 01.

Carin Edholm
marknadsansvarig Nolby Alpina


