
Sponsring 
av Svenska 
skolan 
Marbella 
Vill du eller ditt 
företag sponsra 
vår fina skola i 
Marbella har du 
nu möjlighet till 
detta. 

Det är många som hört av sig till oss de senaste åren att de vill vara med och 
sponsra Svenska skolan i Marbella. När vi nu tar nästa steg i att bli världens 
bästa utlandsskola har ni nu möjlighet att vara med i detta. Då skolan inte 
bara är en institution för barnen utan även en mötesplats för svenskar som 
har barn i området är detta en utomordentligt bra plats för produktplacering.  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IKT Digitala 
lärverktyg 
Datorer, iPads och 
projektorer är 
digitala verktyg som 
hör en modern 
skola till. 

Inventarier 
Nya fina inventarier 
och lekställningar 
måste en växande 
skola ha. 

Praktiska 
ämnen 
Nu gör vi en ökad 
satsning på ämnen 
som musik, slöjd 
och bild

GULDPAKET 
Diplom entre i 

guldfärgad ram

+8000€

SILVERPAKET 
Diplom entre i 

silverfärgad ram

4000€

BRONSPAKET 
Diplom i entre i 

bronsfärgad ram

2000€

PAKET PUSSEL 
Diplom entre i 
flerfärgad ram

+2000€Fyra olika sätt! 
Paket Pussel: Är för företaget 
som vill sponsra ett givet projekt/
inköp från 2000 �. I detta paketet 
får ni förutom den stora glädjen 
att stödja verksamheten ett diplom 
i flerfärgad ram som visar att ni 
sponsrat med mer än 2000�, ert 
företagsnamn på de produkter ni 
valt att sponsra till, reklam på 
hemsidan under två år med länk 
till er hemsida samt reklam på 
årets personaltröjor.* Dessutom 
får ni möjlighet att lägga ut 
reklam i vår entré. 

(Se pusslet på nästa sida!) 



GULDPAKETET: Är för det lite större företaget som 
vill sponsra mer än 8000 �. I detta paketet får ni 
förutom den stora glädjen att stödja verksamheten 
ett diplom i guldram som visar att ni sponsrat med 
mer än 8000�, ert företagsnamn på de produkter vi 
valt att använda era medel till, reklam på hemsidan 
under två år med länk till er hemsida samt reklam 
på årets personaltröjor.* Dessutom får ni möjlighet 
att lägga ut reklam i vår entré. 

SILVERPAKETET: Är för företagare som vill sponsra 
4000�. I detta paketet får ni förutom den stora 
glädjen att stödja verksamheten ett diplom i 
silverram som visar att ni sponsrat med mer än 
4000�, ert företagsnamn på de produkter vi väljer 
att använda era medel till, reklam på hemsidan 
under ett år med länk till er hemsida samt reklam 
på årets personaltröjor.* Dessutom får ni möjlighet 
att lägga ut reklam i vår entré. 

BRONSPAKETET: För företagare och privatpersoner 
som vill sponsra 2000�. I detta paketet får ni 
förutom den stora glädjen att stödja verksamheten 
ett diplom i bronsram som visar att ni sponsrat med 
mer än 2000�, ert företagsnamn (ej privata namn) 
på de produkter vi väljer att använda era medel 
till, reklam på hemsidan under ett år med länk till 
er hemsida samt reklam på årets personaltröjor.* 
Dessutom får ni möjlighet att lägga ut reklam i vår 
entré. 

*OBS! Företag som uppenbart säljer hälsovådliga 
produkter får EJ sitt namn på personalkläder. Ex. 
cigaretter eller alkohol. 
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Detta vill vi satsa på! 
För att skapa världens bästa 
utlandsskolan vill vi just nu satsa på: 

‣ Digitala lärverktyg för personal och elever: 
datorer, iPads, projektorer och program. 

‣ Inventarier: bord, stolar, idrottshallsmateriel, 
lekställningar etc. 

‣ Praktiskt estetiska ämnen: Slöjd, hem- och 
konsumentkunskap, bild och idrott. 

ANMÄLAN 
Maila in ert intresse till: 

isabel@svenskaskolanmarbella.com  

Vi kommer därefter att återkomma till er!

A. Musik-
instrument 

2000€

B. Slöjd- 
bänkar 
3000€

C. Elev- 
datorer 
5000€

D.Läromedel 
Idrott 
3000€

J. Matsals-
möbler 
6000€

I. Slöjd- 
bänkar 
3000€

O.Möbler 
klassrum 

3000€

Q. Elev- 
datorer 
5000€

E. Möbler 
klassrum 
3000€

F. Läro- 
medel 

Bild och Hk 
3000€ 

G. Elev-
datorer 
5000€

H.Projektorer 
till klassrum 

8000€

K. Två nya 
klassrum 
10000€ 

L. Entré-
matta 
8000€ 

N. Entré-
matta 
8000€ 

P. Två nya 
klassrum 
10000€ 

M. Två nya 
klassrum 
10000€ 

Ö. EGET 
FÖRSLAG! 

??€

PUSSEL
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