Vad roligt att du
fått sponsring från
Varbergs Sparbank!

Checklista för sponsring
Vår förväntan är att ni någon gång årligen
kommunicerar den sponsring ni fått via era
sociala kanaler (om sådana finns) och taggar
oss.

Vi älskar Varberg. Sedan 1836 har vi varit med och
utvecklat vår stad till att bli en ännu bättre plats
att leva och verka i för alla. Hela vår vinst stannar
i Varberg. Genom att vara en stark ekonomisk
bank kan vi växa med Varberg och ge våra kunder
möjligheter att utvecklas. Genom vår sponsring
bidrar vi till näringsliv och föreningars arbete och
genom bidragen som vår stiftelse delar ut stödjer vi
bygdens utveckling inom föreningsliv, idrott, kultur,
näringsliv, forskning och utbildning. Så var det förr,
så är det nu och så är det i framtiden. Det är detta
som kallas Sparbanksidén – en hållbar idé som i
dag är mer modern än någonsin.

Kommunicera att ni tilldelats sponsring/
förlängda kontrakt
Ett bra tillfälle för er att berätta om vårt
samarbete är i anslutning till att ni fått ny
sponsring eller förlängt ert avtal med oss.
Låt oss följa er förening
Vill ni göra inlägg om vårt samarbete
tycker vi det är superkul. Omnämn oss
gärna som Varbergs Sparbank och tagga
oss gärna i inlägget!
Återkoppling av sponsringen
Vår ambition är att komma ut och besöka
er verksamhet och där få se med egna
ögon vad vårt stöd används till och
hur det exponeras. Oavsett så vill vi
att ni återkommer till oss med en kort
redogörelse för vad stödet fått betyda
i text och bild.

Nu är er förening med och bygger vidare
Sparbanksidén.

Varbergs Sparbank - ingen vanlig bank

En unik närhet för bygden

Den stora skillnaden är ägandet

36,7 miljoner under 2021

Vi är en fristående och lokal Sparbank. Vi har

Vi har inga vanliga aktieägare! Istället ägs Varbergs

Renovering av Träslövsläge båtklubbs bryggor,

tre bankkontor och en egen Telefonbank för att

Sparbank av Sparbanksstiften Varberg. Det möjliggör

nytt utegym i Skällinge, materialbodar till Varbergs

finnas nära våra kunder - i Varberg, Veddige

att hela vår vinst stannar i Varberg och återinvesteras

Förenade Surfare - det är några exempel på

och Tvååker. Vi tror att en bank som är en del

i vårt verksamhetsområde Varbergs kommun och

projekt som blivit möjliga genom bidrag från

av lokalsamhället har unika förutsättningar att

Horred. Vår vinst får endast gå till två saker

Sparbanksstiftelsen och Varbergs Sparbank.

stötta drivkrafterna hos lokala företag. Varbergs

1. Trygga våra kunders insatta pengar

Under 2021 beviljades 117 ansökningar till

Sparbank ska verka för bygdens långsiktiga,

2. Stötta verksamheter och projekt som skapar

stiftelsen samt 120 sponsringsavtal från banken

kollektiva sparande. Vår verksamhet ska gynna

samhällsnytta för oss som bor och verkar i Varberg

för totalt 36,7 miljoner till aktiviteter som skapar

invånarna på sikt och därför har vi ett stort

genom sponsring och bidrag från Sparbanksstiftelsen

samhällsnytta i Varberg. Tack till alla kunder,

samhällsengagemang.

Varberg.

företag och medarbetare som gör det möjligt!

Vi vill synas tillsammans med er.
Vi blir alltid glada när vi omnämns i positiva sammanhang. Vi vet också att ni kan er
verksamhet bäst. Även vilka möjligheter det finns till att exponera vårt samarbete på bästa
sätt. Här hittar du information, tips och idéer på hur vi kan synas tillsammans. Hör gärna av
er så kommer vi på besök och kan tillsammans komma fram till det bästa sättet att visa upp
vårt samarbete.

Så här kommuniceras sponsring från Varbergs Sparbank
I skriven text
När du skriver en text vill vi
att vi benämns som Varbergs
Sparbank. Undvik formuleringar
som ”Sparbanken” eller ”Banken”.

Använd Varbergs Sparbanks logotyp
Vid kommunikation kring vår sponsring vill vi att Varbergs Sparbanks
logotyp används. Vår logotyp finns i två varianter, enradig och tvåradig,
samt i olika färger. Välj den variant och färg som passar ditt utrymme
och exponeringsyta bäst.
Skicka gärna oss ett korrektur till marknad@varbergssparbank.se
innan så kan vi snabbt och smidigt godkänna det som ska tryckas/
publiceras. Vårt logopaket laddar du enkelt ned på
www.varbergssparbank.se/logotyp

Ladda ned
logotyper.

Skyltning och trycksaker
För Varbergs Sparbank är det viktigt att synas
tillsammans med er när ni informerar om er
verksamhet. En bra grund för vår synlighet kan
bestå av en skylt, som sedan kan kompletteras
med ytterligare exponering. Kanske finns det ett
programblad, medlemsblad, årsberättelse eller annan
skrift som ni ger ut där samarbetet kan nämnas?

Hemsida
Vi vill synas på er hemsida, om en sådan finns. Vi ser
gärna att vår logotyp finns med redan på startsidan med
en kompletterande text som tydliggör att vi är sponsorer
eller bidragsgivare. Länka gärna till vår sajt,
www.varbergssparbank.se. Så här valde Träslövsläge IF
att synliggöra vårt samarbete på deras hemsida.

Varbergs Sparbank ger
miljonstöd till lokala föreningar

Nätverk, medlemsträffar eller evenemang
Har ni sammankomster, exempelvis en invigning, tävlingar, turneringar
som vi kan delta på eller uppmärksamma tillsammans med er så gör vi
gärna det vid möjlighet. Tveka inte att ta kontakt med oss! Ovan ser du
vår monter i samband invigningen av Fästningsbadet.

Press och media
Ni kanske har kontakter med
lokaltidningar som ni kan
använda? Vill ni att vi medverkar
på något sätt, hör av er!

Evenemang
Oavsett om det är ett litet eller stort evenemang har vi
eventmaterial som passar. VI har allt från banderoller,
beachflaggor till ett sortiment med profilprodukter som
kan passa perfekt på ett prisbord. Vi lånar mer än gärna
ut vårt material till ditt evenemang. Kontakta oss så
hjälper vi till att sätta ihop ett bra kit som ni sedan kan
hämta ut hos oss på banken. När evenemanget är klart
ansvarar ni för att lämna tillbaka det igen, i samma skick
ni fick det.

Berätta om vårt samarbete
Vi älskar Varberg och allt som lyfter Varberg vill vi uppmärksamma. Vi jobbar dagligen med
synlighet i och aktivitet i våra sociala medier, nyhetsbrev och hemsida. För oss är det lika viktigt att
uppmärksamma de sammanhang vi är med i som att ni är med och uppmärksammar oss i era egna
kanaler. Gör vi detta tillsammans blir det spridning i dubbel bemärkelse. Våra primära kanaler idag
är Facebook, Instagram och LinkedIn där vi når ut till en stor och bred målgrupp, varje dag. Några
förslag på hur vi kan synas tillsammans följer på nästa sida.

Det börjar med ett gillande
För oss är det viktigt att följa och uppmärksamma det som vi är
engagerade i. Därför ser vi alltid till att följa de föreningar, projekt och
evenemang som vi är med och sponsrar. Ni får såklart göra detsamma
med oss så att ni har koll på vad vi kommunicerar i våra kanaler och
ser ni något ni gillar, tveka inte att gilla, dela eller skriva en kommentar.
Följ oss på Facebook, Instagram och LinkedIn.

Vår logga på er Facebooksida/
evenemangssida
Skapar du ett event, evenemang
eller en facebooksida vore vi
väldigt glada om vår logotyp syns
på något sätt.

Dokumentera
Vill ni göra ett inlägg/bild/video
om vårt samarbete tycker vi
det är superkul. Omnämn oss
gärna som Varbergs Sparbank
och tagga oss gärna i inlägget!
Genom taggningen ser vi
också ert inlägg och kan sprida
det vidare i våra kanaler. Vår
förväntan är att ni någon gång
årligen kommunicerar det bidrag
ni fått i era kanaler och taggar
oss.

Hör gärna av dig!
Om ni har några frågor eller funderingar kring hur och när och var ni
önskar att vi är med och syns tillsammans med er, kan ni när som
helst höra av er till oss. Du kan alltid nå oss på
marknad@varbergssparbank.se eller personligen:
Mattias Göök

Kommunikation kring sponsring och avtal
Exponering av logotype, skyltning
Pressmeddelanden sponsring

mattias.gook@varbergsparbank.se
0340-666191, 072-519 54 38
Sandra Botin

Kommunikation kring sponsring, bidrag och stöd från
Sparbanksstiftelsen
Sociala medier

sandra.botin@varbergssparbank.se
0340-66 60 55, 073-0858389
Therese Wessman
Marknadschef
Pressmeddelanden

therese.wessman@varbergssparbank.se
0340-66 61 93, 072-519 54 00

Jan Inge Lyckberg

Verkställande tjänsteman Sparbanksstiftelsen.
Utbetalning av bidrag, invigning

kontakt@sparbanksstiftelsenvarberg.se
070-399 08 50

Tack för att du vänder dig
till en bank som gör skillnad!

