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VI HAR HJÄRTAT BÅDE PÅ  
PLAN OCH I SAMHÄLLET
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VÄLKOMMEN TILL 
ESKILSTUNA UNITED

Vi hoppas att du vill engagera  
dig som sponsor i vår förening  
och därmed hjälpa oss att nå  
våra mål och i framtiden bidra  
till ett bättre Eskilstuna.

Vi vill ha laganda både på och  
utanför fotbollsplanen. Det ger  
oss ett bättre Eskilstuna för alla.

Eskilstuna United – 
Hela Eskilstunas United!

JÄMSTÄLLD IDROTT OCH SPONSRING
Vi jobbar för att tjejerna ska få samma  
möjligheter som killarna.

FÖRENINGSIDÉ
Eskilstuna United DFF ska vara en av Sveriges 
främsta utbildare av elit fotbollsspelare och 
det självklara valet för unga fotbollsspelare i 
vår region.

VÅR VÄRDEGRUND

• Glädje och utveckling
• Alla flickor kan och får spela fotboll
• Proffsigt och engagerande
• Allas lika värde, fair play
• Ett ödmjukt förhållningssätt

GODA SKÄL TILL  
ATT SPONSRA  
ESKILSTUNA UNITED
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HJÄRTA UNITED

HUR KAN NI SOM FÖRETAG STÖDJA  
HJÄRTA UNITED OCH VAD FÅR NI TILLBAKA?
PRISER FRÅN 3000 KR OCH UPPÅT

NI FÅR

• Platser på föreläsning (minst 1 föreläsning/år)
• Biljetter att dela ut
• Hjärta United-dekal
• Använda Hjärta United i er marknadsföring

Innehåll på Hjärta United-paket baseras på insatsens storlek 

VAD GÖR VI?

• Care United – serviceboenden. Vi fungerar som extraresurser för seniorer på  
 serviceboende Strigeln & Nålmakaren, Värjan. A-lagsspelarna gör allt från att ta   
 med sig seniorerna på sjukhusbesök, genomför 90plus gymnastik, Gå Fotboll, 
 IT-teknik undervisning, etc. Under verksamhetsåret 2018 genomfördes ca 100   
 besök på dessa serviceboendena.

• Work United är ett arbetsmarknadsprojekt där vi ”match-make:ar” våra sponsor- 
 företag med människor som befinner sig i långtidsarbetslöshet i samarbete med  
 kommunen och vårt sponsornätverk. 

• Ledarskapsforum United Talks.

• Ronjabollen på Årbyskolan, Ärstaskolan och Lagersbergsskolan. Ronjabollen   
 handlar om att vi skapar en trygg arena för flickor mellan åldrarna 8-14 år genom   
 fotbollen som integrationsverktyg med olika värderingsövningar efter träningarna.  
 Dessa flickor kan befinna sig inom hedersrelaterade kontexter, vilket innebär att ju  
 äldre flickorna blir, desto mindre livsutrymme får de.

• Spontanidrott under rasterna på Lagersbergsskolan, för att skapa trygga kvinnliga  
 förebilder och bidra till trygghetsskapande på rasterna över lag.

• Förebildsföreläsningar i skolor runt om i kommunen.

• CSR-föreläsningar för företag och organisationer i Eskilstuna.

Vi samarbetar med Mälardalens Högskola, Nationella Centret mot Hedersförtryck, Polismyndigheten, Arbetsmark-
nads- & vuxenutbildningsförvaltningen i Eskilstuna Kommun, TRIS- Tjejers Rätt i Samhället, SörmlandsIdrotten, tjej och 
kvinnojouren Terrafem Eskilstuna för att skapa hållbara och långsiktiga samhällslösningar i vårt lokala samhälle.

ESKILSTUNAUNITED.se



 
KONTAKTUPPGIFTER
Marknadsansvarig
Bengt Gustafsson • 070-551 05 80
marknad@eskilstunaunited.se

Säljare
Pasi Jantunen • 072-727 17 77
Kjell Axelsson • 070-340 03 05

Mejl till säljare: förnamn.efternamn@eskilstunaunited.se

VAD KAN ESKILSTUNA UNITED ERBJUDA  
VÅRA SAMARBETSPARTNERS?

PUBLIK
Eskilstuna United har sedan 2014 
varit den förening som haft mest 
publik både i Damallsvenskan och 
för damidrott i Sverige. 2018 var vi 
topp 3 i OBOS Damallsvenskan med 
ett snitt på drygt 1000 åskådare per 
match.

OBOS DAMALLSVENSKAN
Är en av Europas och världens 
bästa ligor. Rankas som topp 5 i 
konkurrens med Frankrike, USA, 
Tyskland och England. I OBOS 
 Damallsvenskan spelar världs-
stjärnor från Tyskland, Nederlän-
derna och Kanada m.fl. länder.

TV OCH MEDIA
Under 2018 har antalet tv-sändning-
ar ökat. Nu kan man se matcher i 
SVT och Sportkanalen. Alla matcher 
sänds även i damfotbollens egen 
kanal - damallsvenskan.tv.

LANDSLAGSSPELARE
Under 2018 har Eskilstuna United 
haft landslagsspelare i följande 
landslag: Sverige, Finland, Nigeria 
och Kanada. Samt flertalet spelare  
i olika ungdomslandslag.

UNGDOM OCH REKARNE GIRLS CUP
Eskilstuna United har en stark ung-
domsverksamhet med lag från boll-
skola till flickor 17. United deltar i 
många cuper, och med bra resultat. 
Sedan 2018 har vi, i samarbete med 
AD Sports och Sparbanken Rekarne, 
en egen cup. 

Rekarne Girls Cup hade 52 delta-
gande lag första året, med lag från 
Sundsvall i norr, till Helsingborg i 
söder, samt från Finland och Norge. 
Alla matcherna spelades på konst-
gräs. 2019 räknar vi med att utöka 
antalet lag i cupen.

SAMHÄLLSANSVAR – CSR
Vårt stora samhällsansvar Hjärta 
United, som vi bedrivit i ett år, 
 kommer utökas under 2019. För 
oss i Eskilstuna United är detta en 
viktig spelare i vår förening. 
Vi tar ansvar även utanför fotbolls-
planen!

MILJÖANSVAR
Under 2019 kommer vi förändra en 
del gällande våra marknadsplat-
ser. Den stora ändringen blir att ta 
bort matchprogrammet i pappers-
form. Den blir istället digital.  Med 
detta tar vi bort både papper och 
transporter, vilket gynnar miljön! 
Samtidigt som vi får ett mer aktu-
ellt program, och större möjlighe-
ter både för Eskilstuna United och 
våra samarbetspartners.

AFFÄRSNÄTVERK
Vi erbjuder våra samarbetspart-
ners att vara med i Eskilstuna 
Uniteds affärsnätverk. Nätverket 
bygger på frukost- och lunchträffar 
hos olika sponsorer. 6–8 träffar 
under ett år. Varje träff har en fast 
agenda med olika innehåll, samt 
bordsplacering, vilket ger möjlig-
het att få träffa andra partners 
under trevliga former. 

STARKT VARUMÄRKE
Som samarbetspartner till Eskil-
stuna United kommer ni att synas 
tillsammans med ett av Eskils-
tunas starkaste varumärken. 
Tillsammans tar vi nya och stora 
steg mot framtiden - för Eskilstuna 
United och Eskilstuna. Vi vill vara 
hela Eskilstunas United!
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