
Det här får ni som Rapatac samarbetspartner 
• Ingå i ett företagsnätverk av lokala, regionala och 
   rikstäckande företag.
• Profilering via hemsida, sociala media och centret.
• Studiebesök för anställda och personal.
• Träffa barn, ungdomar och föräldrar.
• Tillgång till konferens/mötesrum.
• Egna aktiviteter med barn och ungdomar på centret.
• Evenemang i företagets namn.
• Associeras med och använda namnet Rapatac för att  
   synliggöra sitt engagemang för samhällsutvecklingen.

Som Rapatac samarbetspartner är ert företag med 
och bidrar till samhällsutvecklingen och får en unik 
möjlighet att synligg öra ert engagemang för barn  
och ungdomar. Rapatacs verksamhet bidrar till att 
fler barn och ungdomar kan höja sin kunskapsnivå  
och skapa sig en aktiv och meningsfull fritid. 

Vill du bli Vår  
 samarbetspartner? 



• Företagsnamn på bronsfärgad skylt 
fästs med övriga samarbetspartners.

• Årsrapport med statistik
• Inbjudan till evenemang  

anordnade av Rapatac.
• Kontakt med andra företag.
• Profilering via Rapatacs hemsida. 
• Studiebesök på Rapatac 

Aktivitets center en gång per år för 
utvalda kunder och/eller anställda. 

BRONS 
Sandviken 20 000 kr
Nordost 10 000 kr 

PAKET 
Sandviken + Nordost 24 000 kr

• Företagsnamn på guldfärgad skylt 
fästs med övriga samarbetspartners  
på utvald vägg.

• Årsrapport med statistik
• Tillgång till konferensrum två  

gånger per år.
• Inbjudan till evenemang  

anordnade av Rapatac.
• Kontakt med andra företag.
• Profilering via Rapatacs hemsida. 
• Studiebesök för utvalda kunder  

och/eller anställda. 
• Informera barnen och ungdomarna, 

föräldrar och övriga samarbets- 
partners om företagets verksamhet. 

• Möjlighet att genomföra egen  
aktivitet med centrets barn  
och ungdomar. 

GULD
Sandviken 60 000 kr
Nordost 40 000 kr

PAKET 
Sandviken + Nordost 80 000 kr

• Företagsnamn på silverfärgad skylt 
fästs med övriga samarbetspartners  
på utvald vägg.

• Årsrapport med statistik
• Tillgång till konferensrum i Rapatac 

Aktivitetscenter en gång per år.
• Inbjudan till evenemang  

anordnade av Rapatac.
• Kontakt med andra företag.
• Profilering via Rapatacs hemsida. 
• Studiebesök för utvalda kunder 

och/eller anställda. 
• Informera barnen och ungdomarna, 

föräldrar och övriga samarbets-
partners om företagets verksamhet. 

SILVER 
Sandviken 40 000 kr
Nordost 25 000 kr

PAKET 
Sandviken  
+ Nordost 52 000 kr

• Ett eget rum med logga i stjärna fäst  
på väggen utanför. Möjlighet till  
profilering i rummet.

• Logo i stjärna fästs tillsammans med 
övriga samarbetspartners på utvald vägg. 

• Årsrapport med statistik 
• Tillgång till konferensrum två  

gånger per år.
• Inbjudan till evenemang anordnade  

av Rapatac.
• Profilering via Rapatacs hemsida  

med länk till egen hemsida.  
• Kontakt med andra företag. 
• Studiebesök för utvalda kunder 

och/eller anställda. 
• Informera barn och ungdomar,  

föräldrar samt Rapatacs övriga  
samarbetspartners om företagets  
verksamhet.

• Rapatacs grundare Moussa N´Diaye 
kan föreläsa vid av företaget  
anordnad aktivitet. 

• Möjlighet att genomföra egen  
aktivitet tillsammans med  
centrets barn och ungdomar. 

STAR
Sandviken 100 000 kr
Nordost 75 000 kr

PAKET
Sandviken och Nordost 140 000 kr


