


Bakgrund Utveckling 

Antal medlemmar: från 1 220 till 2 700
Omsättning: från 7 703 tkr till 20 000 tkr
Sveriges näst största klubb

2008-2020 Lidingö TK 



Det första som sker är att ni ingår i LTK:s partnernätverk. 

DETTA INNEBÄR I KORTHET:

• Två stycken mingel årligen där vi träffas på ett lättsamt sätt och 
förhoppningsvis träffar lite nya trevliga kontakter. 

• Tennis och golfturnering med avslutande bankett.

• LTKs Partners & Friends jacka och keps.

• Som partner kommer ni även få möjlighet att få inbjudan till 
ytterligare trevliga evenemang såsom tex Stockholm Open, 
tennisresor, föreläsningar eller andra aktuella ämnen.

I framtiden kommer det finnas möjlighet till att hålla events, 
konferenser och liknande för er som partner. Allt för att bygga 
mervärde för er och även oss.

Vi har som mål att aktivera både er som partner och vi som jobbar 
med er för att få två väldigt nöjda parter.

Då vi ser detta som ett partnerskap så börjar vi vår resa framåt 
genom att hitta vilka affärsmöjligheter och varumärksstärkande 
delar vi kan hitta hos LTK för just ert bolag.

VAD INNEBÄR DET ATT BLI PARTNER 
TILL LIDINGÖ TK?



Ni som partner har möjlighet till klippkort 

(likt en greenfee check) där ni själv bokar 

tider som passar er och era anställda eller 

kunder som ni önskar spela med.

Det går även att boka in privattränare i 

samband med ert spel om så önskas.

SPELA TENNIS



Partnern sätter sin logga på en eller flera banor. 

Det här kan göras på sarger mellan banorna 

men även klä in domarstolarna. 

LOGGA I HALLEN



Här finns möjlighet till att sätta sin logga på 

den t-shirt dessa barn och ungdomar får varje 

år (start hösten 2021). Det finns möjlighet till 

en stor logga på ryggen eller en mindre på 

vardera armen.

UNGDOMSPARTNER



HERR PARTNER
Logga på träningsjacka, t-shirt och matchkläder. 

En stor logga på ryggen och en mindre på 

vardera armen. Här stöttas LTK:s Elitserielag samt 

alla veteranlag där vi har väldigt många 

framgångsrika lag och fina individuella 

prestationer i serier och veteran SM/tävlingar 

nationellt och internationellt.

DAM PARTNER
Logga på träningsjacka, t-shirt och matchkläder. 

En stor logga på ryggen och en mindre på 

vardera armen. Här stöttas LTK:s Division 1-lag 

samt alla veteranlag där vi just har väldigt många 

framgångsrika lag och individuella prestationer i 

serier och veteran SM.

LOGO LOGO
FÖRETAGS-

LOGO



I vår dagliga verksamhet spelar vi idag med bollen 

RS som anses vara en högkvalitativ boll framtagen av 

Robin Söderling. Den finns i alla verksamheter och 

även till försäljning i shopen. Här finns möjlighet att 

exponera er företagslogo på alla dessa bollar som 

det spelas med dagligen.

BOLLPARTNER

LOGO
FÖRETAGS-



Idag heter vi bara Lidingö TK. Vi har nyligen 

byggt ut hallen med ytterligare 2 banor och en 

renovering av den gamla delen står på agendan 

de kommande åren. Här finns en fantastisk 

möjlighet att få sätta just ert namn på en av 

Sveriges största klubbar.

HALLPARTNER



PG Jönsson Klubbchef  
Email pg.jonsson@lidingotk.se

KONTAKTPERSONER

Fredrik Mellin Partneransvarig  
Email fredrik.mellin@lidingotk.se


