Exempel på samarbeten

Träna med en Elitsimmare
Är ni ett gäng som vill planera in ett par roliga, utmanande och annorlunda after works under året?
Har ni kanske anmält ett lag till ett lopp som på ett eller annat sätt involverar en del simning? Är det
dags för någon typ av hälso-vecka på din arbetsplats och simning känns som en intressant idrott att
testa på? Då är detta ett perfekt upplägg för Er!
Vi kan boka banor, ordna med inträde, och ser till att minst en Elit-simmare tar väl hand om er under
en timmas simträning. Det exakta upplägget kommer vi överens om tillsammans, men vi kan lova att
ni går där ifrån med mer kunskap om simning och en förbättrad simteknik.
Syns med LASS
Behöver Ert företag jobba på Er exponering och önskar synas tillsammans med LASS och dess
verksamhet? Då kan detta alternativ vara intressant för Er.
Det finns flera sätt att synas med LASS. Ert företag kan under till exempel synas på skylt i simhallens
träningsbassäng, där vi varje vecka får besök av över 2000 aktiva samt de aktivas anhöriga. Ni kan
synas på våra tävlingskläder, i våra sociala medier, på vår hemsida, i nyhetsbrev eller kanske som
sponsor på en tävling.
Har du en egen idé?
Det finns många sätt för idrottsföreningar och företag att samarbeta, det är bara fantasin som sätter
gränser. Har Ni en produkt som skulle passa våra simmare och som skulle gynnas av att
marknadsföras av vår elitgrupp? Har Ni en egen idé eller ett upplägg som skulle passa Er bättre och
som ni vill vidareutveckla tillsammans med oss? Låter förslagen ovan intreassanta och ni vill diskutera
dem vidare? Hör då av dig till Beatrice så jobbar vi tillsammans vidare med frågan.
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