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Värdeskapande sponsring

Hur får vi fler sponsorer? Och hur kan vi stärka och utveckla våra befintliga samarbeten?
Det är frågor som vi kommer att ha som utgångspunkt. Vi kommer att fokusera det som
skapar värde i dagens moderna sponsring. Därför kommer affärsnytta och samhällsnytta
löpa som en röd tråd under kursdagen. Vi varvar teoretiska resonemang med case och
framgångsrika exempel direkt från olika sponsringssamarbeten. Vi spanar också in de
senaste trenderna från branschen.

SYFTE OCH MÅL

Det övergripande syftet med kursen är att ge dig som
deltagare inspiration, ökad kunskap och ökad förståelse
kring vad som skapar värde i sponsringssamarbeten.
Målet är att ge dig som deltagare praktiskt användbara
verktyg i att stärka och utveckla affärsnytta och
samhällsnytta för er rättighet och era samarbeten.
INNEHÅLL OCH TEMA

Följande delar kommer utgöra innehållet för dagen:
§ Modern sponsring idag.
§ Motiv och syften inom sponsring.
§ Affärsnytta och samhällsnytta i fokus för att skapa värde
över tid.
§ Hur möter vi framtidens krav från sponsorer? Vilka
trender kan vi se?
MÅLGRUPP

Kursen vänder sig primärt till dig som arbetar med
sponsring och är rättighetsinnehavare (förening, förbund,
individ eller evenemang) inom sport- och/eller
upplevelsebranschen och som vill fördjupa din kompetens.
NIVÅ

Fördjupande.

GENOMFÖRANDE

Kursdagen varvar föreläsning med diskussioner och case.
Göteborg den 1 6 maj, mellan kl. 1 5-20.
Stockholm den 23 maj, mellan kl. 1 5-20.
Plats meddelas i god tid före kursstart.
PRIS

2900 kr/deltagare (inklusive moms) för föreningar och
förbund. 3900 kr/deltagare (exklusive moms) för företag och
organisationer.
ANMÄLAN

Anmälan görs till kursledaren (se nedan) senast 1 0 dagar före
kursdag.
OM CADDIE SPORT & BUSINESS AB

Caddie erbjuder tjänster och kunskap inom marknadsföring
och affärsutveckling. Caddie arbetar sedan 2006 med
utbildning och är väl anlitade föreläsare och kursanordnare
inom bland annat sport- och upplevelsebranschen och ute på
yrkeshögskolor.
KURSLEDARE

Frans Fransson
Telefon: 0709-1 4 41 87
Mail: frans.fransson@caddie.se

