
2023PARTNERBROSCHYR

TILLSAMMANS
NÅR VI LÄNGRE.



MER ÄN FOTBOLL

Vi vet att det bästa utbytet är när företag kan bidra till 
vår förening, och vi kan ge tillbaka minst lika mycket. 
Som GAIS-partners får du exempelvis tillgång till ett
nätverk som består av beslutsfattare från näringslivet 
- Makrillnätet. Och årliga aktiviteter där möjligheten 
erbjuds att knyta massor av viktiga affärskontakter.
För att inte tala om exponeringen bland tusentals
fans på Gamla Ullevi. Så varmt välkommen till ett lite 
roligare partnerskap där entrébiljett alltid ingår till
våra hemmamatcher. 

Tillsammans satsar vi mot Allsvenskan!
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TILLSAMMANS
ÄR VI
STARKARE!



MAKRILLNÄTET
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VÄLKOMMEN 

IN I STIMMET

Som GAIS-partner är du medlem i ett aktivt nätverk av 
företag från många olika branscher. Ett unikt nätverk där du 
erbjuds bland annat möjlighet att utbyta idéer, bli inbjuden 
till nya samarbeten och få nya perspektiv till din verksamhets 
utmaningar. Men ett bra nätverk är även ett kul nätverk. 
Därför arrangerar vi flera aktiviteter varje år som är väldigt 
uppskattade bland våra partners.

AKTIVITETER DU KAN SE FRAM EMOT.

Kickoff med gemensam lunch
Golftävling på Delsjö Golfklubb
Padel
Makrillfiske
Fotbollsturnering
Nätverksträffar
Inspirationsföreläsningar



STIL, KLASS 
OCH JÄMLIKHET.
GAIS är en klubb för alla och till alla. Som en av Sveriges 
mest kända fotbollsklubbar* har vi möjlighet att påverka 
tusentals människor i vårt dagliga arbete. Med det följer 
ett stort ansvar för att stoppa alla former av våld och 
diskriminering. Vi satsar mycket på vår barn- och
ungdomsverksamhet eftersom vi vet att grunden till 
attityder och normer sätts redan under uppväxten.
Så när du blir GAIS-partner så hjälper du inte bara till åt 
det som sker på plan. Utan framförallt även utanför plan.

HÄR ÄR NÅGRA AKTIVITETER VI

ÄR EXTRA STOLTA ÖVER →

* GAIS har det tionde starkaste varumärket bland fotbollsklubbar i 
Sverige. Och det 20:e starkaste bland svenska idrottsföreningar.
Källa: Sport & Affärer

Barn- och ungdoms-
verksamheten

Vi arbetar för ett mer 
integrerande och

inkluderande klimat i 
fotbollen. Därför satsar 

vi stort på barn och 
ungdomarna i stan, och 

bjuder ofta in dem till 
matcher på Gamla Ullevi 

helt gratis.
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CSR

UN Woman HeForShe
2014 lanserades UN Woman och tillsammans 
med politiker, företag, universitet, skolor och 
idrottsföreningar arbetar vi för att jämställdhet 
ska bli en realitet i Sverige.



Ung Cancer
Vi samarbetar med föreningen Ung Cancer, för att 
underlätta livet för de som drabbas av sjukdomen 
och deras närstående.

Gårdstensbostäder
Tillsammans med Gård-
stensbostäder har vi gett 
barn möjlighet att få spela 
fotboll, något som på sikt 
förebygger t.ex. utanförskap 
och brottslighet. Det vill vi 
fortsätta bidra med i ännu 
fler stadsdelar i Göteborg. 

Faktum
Många har hamnat snett med missbruk och utanför-
skap, och behöver hjälp tillbaka in i samhället. Genom 
vårt samarbete med gatutidningen Faktum stärker vi 
tidningen och deras arbete i stor omfattning.

GAIS-Gården
Fotbollsplaner absorberar cirka hälften av 
konstgödslet som sprids ut på dem, resten 
sköljs ut i naturen med regn och bevattning. 
Som första klubb i Sverige har vi beslutat att 
låta bli att använda konstgödsel. Och än så 
länge ser det väldigt lovande ut på GAIS-
gårdens gräsplan.

GO fotboll
För oss är det viktigt 
att barn och ungdomar 
får möjlighet att spela 
och ha kul. Därför har 
vi sedan 2010 anordnat 
cupen GAIS open – 
numera GO fotboll. En 
cup som varje år lockar 
cirka 3000 deltagare. 
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PARTNER-APPEN

Som GAIS-partner får du tillgång till hela vårt nätverk när du 
vill, och var du vill med vår nya partnerexklusiva app. 
I appen finns ditt och alla andra partnerföretag presenterade 
och du når samtliga med bara ett knapptryck. 

TRE SKÄL TILL ATT ANVÄNDA DEN:

Affärer - Det har aldrig varit smidigare att göra affärer utanför 
arenan partners emellan. Samtliga partners och exklusiva erbju-
danden är bara ett knapptryck bort i appen. 

Kommunikation - Vi har gjort det lätt att få koll på vad som 
händer i klubben. Med appen missar du aldrig en partnerexklusiv 
nyhet. Glöm bara inte aktivera push-notiser.

Partnerevents - Att anmäla sig till något av våra event är enklare 
än någonsin nu. I appen samlar vi allt på en plats där ni även kan 
se vilka fler som har anmält sig till våra olika aktiviteter.

KOM IN I MATCHEN
MED VÅR APP.



PARTNER
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Det är enkelt att bli GAIS-partner. Du bestämmer hur 
mycket och var du vill synas. På matchstället, are-
nan, hemsidan eller kanske i samband med något av 
våra CSR-projekt. Sedan börjar det roliga, när vi ses 
på matcher och events, nätverkar och gör affärer. Och 
stöttar GAIS förstås!

SÅ BLIR DU
EN DEL AV ALLT.

R O L A N D  J E R N S T R Ö M
Försäljning partners
0706-80 39 49
roland.jernstrom@gais.se

M A G N U S  S K Ö L D M A R K
Klubbchef
0709-56 73 77
magnus.skoldmark@gais.se

H A R  D U  F R Å G O R  E L L E R  V I L L  B L I  G A I S - PA R T N E R ? 
D Å  Ä R  D E T  B A R A  AT T  H Ö R A  AV  D I G  T I L L :



VI SES PÅ LÄKTAREN!

2023PARTNERKATALOGEN

NU SÄTTER VI
BOLLEN I RULLNING.


