SPONSORPAKET
1-årsavtal :
4 000 kr
+ reklamskatt 276 kr

Bli barnens SPONSOR
Eketånga Montessoriskola är en friskola/fristående förskola
för barn mellan 3 och 16 år. Vår pedagogiska ledstjärna är Maria
Montessori och den metod hon utvecklade i början på 1900talet. Idag är metoden spridd över hela världen. Den sätter det
enskilda barnet i centrum och viljan att lära får fritt spelrum.
Eketånga Montessoriskola/förskola finansieras med kommunala
medel och är avgiftsfri. Skolan drivs som en ideell förening.
Föräldrarna är mycket engagerade i skolan och barnens utveckling. Både föräldrar och personal på skolan vill ge barnen de
bästa förutsättningar, vilket man gör genom personligt engagemang och ideellt arbete.

Bli barnens sponsor! Nu har du möjlighet att ge våra barn
det lilla extra. Med en liten insats kan du ge skolan och barnen
ett stöd och göra stor skillnad för vår verksamhet. Dessa pengar
går inte in i den ordinarie verksamheten utan syftar till att ge
barnen en liten ”guldkant” i vardagen. Vi vänder oss till alla som
vill bidra till möjligheten att skapa guldkant för våra barn.

2-årsavtal:
7 500 kr
+ reklamskatt 518 kr
Detta ingår i paketen:
Logotyp rullande
på skolans två
TV-skärmar i passagen
och högstadiets
uppehållsrum.
Länk och logotyp
på skolans webb
Tack i Nyhetsbrevet
som går ut till alla
föräldrar ca 12 ggr/år
Passiv sponsor:
betalar in avgiften,
men avstår reklam
paketet ovan

ANNAN SPONSRING
Du väljer då om du vill
vara med på vår webb.

Litet som stort - alla bidrag är välkomna!

VILL DU BLI BARNENS SPONSOR?
Sänd då in nedanstående uppgifter till:
eketanga.montessoriskola@telia.com


Företagsnamn



Organisationsnummer



Vilket sponsoravtal: 2 års, 1 års eller annan sponsring



Kontaktperson med e-postadress och telefonnummer



Företagets logotyp (i formatet PDF eller EPS + JPG)

Har du frågor är du välkommen att kontakta skolans sponsorgrupp!

KONTAKTUPPGIFTER
SPONSORGRUPPEN
Mikael Gudmundsson
mikael.gudmundsson@gmail.com

