


LTK Partner & Friends är ett nätverk för våra samarbetspartners 
och medlemmar. 

Tanken är att detta nätverk ska föra samman människor och 
skapa möjligheter till affärer som leder till mervärde för våra 
partners, medlemmar och självklart för klubben.

Man kan gå med i nätverket både som privatperson och som 
företag. På sidan 4 kan du läsa om vad som ingår för alla i 
nätverket.

På sidan 7 och framåt hittar ni även våra olika partnersalternativ 
som finns utöver att vara del i nätverket.

NÄTVERKET
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När du går med i nätverket ingår ett antal mingel och events 
samt att du även får LTK Partner & Friends-brandade kläder. 

Nedan har vi listat exempel på happenings och events som sker 
det närmsta året. 

• Föreläsning av aktuella ämnen Snittar, vin och mingel

• Stockholm Open Event/mingel

• Vip lounge Elitserien Tilltugg, vin och mingel under LTK:s 
hemmamatcher

• Tennis med bankett Rolig dubbeltävling med efterföljande 
middag och prisutdelning

• Föreläsning/vinprovning

• Nätverksresor (kostnad för resa och uppehälle tillkommer) 

• Padelturnering med bankett

• Tennismorgon Träning med efterföljande frukost 1 gång/mån

MINGEL & HAPPENINGS

Sid 4



FÖRETAGSPARTNER
Som företagspartner finns det olika möjligheter att 
bygga mervärde. För oss är det viktigt med engagemang 
från båda sidor för ett aktivt och bra samarbete. Vår resa 
framåt i detta partnerskap börjar genom att hitta vilka 
affärsmöjligheter och varumärksstärkande delar vi kan 
hitta hos LTK för just ert bolag. 

Här följer några olika exempel på partneralternativ.

Sid 7



Ni som företagspartner 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
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Som företagspartner finns möjlighet för 
exponering av logo på en eller flera av banorna. 

Det här kan göras på sarger mellan banorna, 
men även på domarstolar.

FÖRETAGSLOGO
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Här finns möjlighet till att sätta sin logotyp på 
den t-shirt juniorerna får varje år. En stor logo på 
ryggen eller en mindre på vardera ärm. Ca 1000 
t-shirts delas ut årligen.

UNGDOMSPARTNER
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HERR PARTNER
Logotype på träningsjacka, t-shirt och matchkläder. 

En stor logo 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
Logotype på träningsjacka, t-shirt och matchkläder.

En stor logo 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
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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-
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Med detta partneralternativ får ni full exponering 
i hela hallen. Då finns er logotype synlig i hela 
hallen, på alla banor samt på väggvepor 4 x 3 m.

ARENAPARTNER
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PG Jönsson Klubbchef 
pg.jonsson@lidingotk.se

KONTAKTPERSONER

Fredrik Mellin Partneransvarig  
fredrik.mellin@lidingotk.se

Du betalar en årlig kostnad för att ingå i nätverket.

Företagare betalar 15 000 kr (exkl moms).
Privatpersoner 15 000 kr (ink moms).

För övriga partneralternativ ger vi kostnadsförslag 
efter möte.

Nätverket är begränsat till 50 platser så vänta inte 
med att höra av er om ni är intresserade.

Varmt välkomna!
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