30 AUGUSTI KL. 18:30
PÅ SWEDBANK STADION

DERBYFEST

FAMILJEFEST

PUBLIKFEST!

LB07
VS
FCR

ALLSVENSK
FOTBOLLSFEST!

SPONSORERBJUDANDE

Dags att visa att ni är #medimatchen!

Ett unikt Malmöderby.
Och förhoppningsvis ett
historiskt publikrekord!
Den 30 augusti möts LB07 och FC Rosengård i ett unikt allsvenskt
Malmöderby på Swedbank Stadion. Det blir en fotbollsfest för hela
familjen, både på plan och utanför, med mat och musik. Samtidigt
siktar vi på att slå det gällande publikrekordet för en match i damallsvenskan. Det är en utmaning, men med din hjälp klarar vi det!
Det här är ett gyllene tillfälle att engagera hela ert företag och göra
något kul tillsammans, samtidigt som ni bidrar till damfotbollen.

BILJETTPRISER
Vuxna					50 kr
Ungdom (under 18 år)			
30 kr
Ståplats (alla åldrar)			
30 kr
Köp biljetter på ticketmaster.se
Seminarium (inkl. klubbstol, mat och dryck)
Loge (12 pers inkl. mat och dryck)		

995 kr
10.000 kr

För bokning av klubbstol eller loge, kontakta LB07
eller FC Rosengård (se kontaktuppgifter till höger)

Dra nytta av derbyfesten
Som ett av våra nätverksföretag har du möjlighet att köpa
något av våra sponsorpaket. Det ger dig ett perfekt tillfälle
att använda derbyfesten för att bjuda in dina kunder,
samarbetspartners eller prospects.

Stora mediepaketet
30.000:Exponering i ledskärmar
Exponering storbild
Exponering TV-skärmar Restaurang 1910 och loger
Exponering matchprogram

Lilla mediepaketet
10.000:Exponering banderoller
Exponering matchprogram

För att boka klubbstol, loge eller sponsorpaket, kontakta:
LB07 Pär Kraemer | 073-545 92 82 | par@lb07.se eller kansli@lb07.se
FC Rosengård Karin Jarl Månsson | 070-528 51 90 | karin.jm@fcrosengard.se

navigator, 2017

#medimatchen
för svensk damfotboll

Med den unika derbymatchen mellan LB07 och FC Rosengård på Swedbank
Stadion som startpunkt vill vi börja arbeta brett för att, med damfotbollen som
motor, skapa en rörelse för både jämlikhet och inkludering. Att använda den för
att skapa förebilder för flickors möjligheter att ta plats på lika villkor. För att
forma nätverk, laganda och kvinnliga ledare.

