
Hälsoprofilen är en familjär träningskedja med hälsa i fokus. 
Företagets säte är i Hässleholm men vi finns idag på flera orter, 
Hässleholm, Höör, Perstorp och Sösdala. Med ett genuint engage-
mang för hälsa och träning är vår ambition att erbjuda den bästa 
träningsupplevelsen och ett brett utbud mot vår målgrupp oavsett 
ort.

Vi brinner också för företagsamhet där vi vill skapa en aktiv mö-
tesplats där du som företagsledare samt medarbetare har möjlig-
het till nätverkande och att synliggöra ert varumärke för ett stort 
antal besökare digitalt samt på våra anläggningar. Vi räknar med 
att ha över 5000 unika besökare per år på våra befintliga anlägg-
ningar och ännu fler som besöker vår hemsida, det gör våra 
anläggningar till ett utmärkt skyltfönster att marknadsföra din 
verksamhet.
 
När du blivit en HP partner hjälper våra rådgivare er att hitta den 
bästa lösningen för era behov!

VI ÄR HÄLSOPROFILEN

H P  P A R T N E R



UTBUD

Gym

Gruppträning

PRAMA

MILON

Spinning

Utomhus bootcamp

Yoga

Bia mätning

Kostrådgivning

Företagsutmaning

Föreläsning

Anpassad workshop

Styrketräningskurs (Nybörjare, Avancerad m.m)



VÄLJ PARTNERPAKET FÖR KLUBBAR

Sponsorn levererar högupplöst logotyp och rörligt material till reklamskärmar. Möte med en företagsrådgivare för att komma fram till den bästa 
friskvårdslösningen för ert företag. Klubbpaket går att kombinera med padelpaket.

Guld

96 000 SEK/år

EXPONERING 

Logotyp och omnämnande på vår hemsida.

Exponering med erbjudanden i nyhetsbrev.

Möjlighet för utställningsplats under års-jubileum.

Logotyp och omnämnande i våra sociala kanaler. 

Exponering på våra reklamskärmar, 60 sekunder. 

Exklusiv tillgång till nätverksträffar 6 tillfälle/år.

15% rabatt på samtliga friskvårdstjänster

FRISKVÅRDSCHECK 

Friskvårdscheck motsvarande 96 000 SEK/år.

Silver

48 000 SEK/år

EXPONERING 

Logotyp och omnämnande på vår hemsida.

Logotyp och omnämnande i våra sociala kanaler. 

Exponering på våra reklamskärmar, 30 sekunder.

Exklusiv tillgång till nätverksträffar 6 tillfälle/år.

15% rabatt på samtliga friskvårdstjänster

FRISKVÅRDSCHECK 

Friskvårdscheck motsvarande 48 000 SEK/år.

Brons

12 000 SEK/år

EXPONERING 

Logotyp och omnämnande på vår hemsida.

Logotyp och omnämnande i våra sociala kanaler. 

Exponering på våra reklamskärmar, 15 sekunder.

Exklusiv tillgång till nätverksträffar 6 tillfälle/år.

15% rabatt på samtliga friskvårdstjänster 

FRISKVÅRDSCHECK 

Friskvårdscheck motsvarande 12 000 SEK/år.



VÄLJ PARTNERPAKET FÖR PADEL

Sponsorn levererar högupplöst logotyp och rörligt material till reklamskärmar. Möte med en företagsrådgivare för att komma fram till den bästa 
friskvårdslösningen för ert företag. Klubbpaket går att kombinera med padelpaket.

Guld

28 400 SEK/år
EXPONERING

Namngiven sponsrad bana. 

Logotyp vid sponsrad bana. 

Logotyp i bokningssystemet. 

Logotyp och omnämnande på vår hemsida. 

Logotyp och omnämnande i våra sociala kanaler. 

Exponering på våra reklamskärmar, 60 sekunder.

Exklusiv tillgång till nätverksträffar 6 tillfälle/år. 

SPELRÄTTIGHETER 

Speltid motsvarande 23400 SEK/år. (5000 SEK 

första året för banlogotyp)

Tävlingsmatcher förlagda på er sponsrade bana. 

Silver

23 400 SEK/år
EXPONERING

Namngiven sponsrad bana. 

Logotyp vid sponsrad bana. 

Logotyp i bokningssystemet. 

Logotyp och omnämnande på vår hemsida. 

Logotyp och omnämnande i våra sociala kanaler. 

Exponering på våra reklamskärmar, 30 sekunder.

Exklusiv tillgång till nätverksträffar 6 tillfälle/år. 

SPELRÄTTIGHETER 

Speltid motsvarande 23400 SEK/år. 

Brons                                                                                                  

11 700 SEK/år
EXPONERING

Logotyp på vägg i padelhallen, egen skylt. 

Logotyp och omnämnande på vår hemsida. 

Logotyp och omnämnande i våra sociala kanaler. 

Exponering på våra reklamskärmar, 15 sekunder.

Exklusiv tillgång till nätverksträffar 6 tillfälle/år.

SPELRÄTTIGHETER 

Speltid motsvarande 11700 SEK/år. 

ERBJUDANDE

Kombinationserbjudande 25% i rabatt vid val av 

både klubb och padel

ERBJUDANDE

Kombinationserbjudande 25% i rabatt vid val av 

både klubb och padel

ERBJUDANDE

Kombinationserbjudande 25% i rabatt vid val av 

både klubb och padel



INFO@HALSOPROFILEN.COM | HALSOPROFILEN.COM

Exklusivt för dig som HP partner
Målet med nätverksträffarna är att lokala representanter från 
företagen tränar, träffas och tillsammans skapar idéer om hur 
respektive företag kan bidra till ett friskare samhälle. Vissa 
kommer för träningen, vissa för gemenskapen, andra för att 
bredda sitt kontaktnät, hitta nya samarbeten och på sikt få fler 
affärer. En representant från Hälsoprofilen anordnar tillställningen 
varje vecka. Det kommer att avsättas 1 timme där vi kombinerar 
träning och nätverkande. Hälsoprofilen bjuder alltid på frukost.
 
Bli en del av ett friskvårds nätverk som jobbar tillsammans för ett 
friskare samhälle!

NÄTVERKSTRÄFFAR

H P  P A R T N E R


