
Sponsring

 

Vårt sponsringskoncept

Lösningar efter individens behov
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Ont?

Vår sponsring innebär att du tjänar pengar till 
laget samtidigt som du, dina kompisar, din familj, 
vänner med flera får hjälp och rådgivning kring 
sina pro blem med kroppen.

Korrectio
Apoteksvägen 13, Knivsta
018-700 11 10
info@korrectio.se

  Innan jag fick inläggen så fick jag ont i knäna när 
jag sprang mycket. Efter inläggen så har jag inte haft ont 
i knän på samma sätt och stegen känns mycket bättre. 
Redan första gången jag använde dem så kände jag mig 
snabbare och steget kändes rätt.   

Filip
FBC Innebandy

  Knäskydden har hjälpt mig med mitt slatter så jag har 
kunnat spelat bättre.  

Jonathan
IBK Sirius IK



Win – Win – Win
Vi har ambitionen att var samarbetspartner till ert lag.Vi hjälper 
ditt lag och din omgivning med våra tjänster och kunskaper och 
du hjälper ditt lag. Vi kallar det ”Win – Win – Win”

Alla personer som vi hjälper och som informerar oss om att de 
deltar i ert lags sponsringkoncept med oss innebär att laget 
får ett ekonomiskt tillskott på 10 % av det 
 belopp som kunden handlar av Korrectio. 

Varje månad gör vi en ekonomisk 
sammanställning och redovisar utfallet till ert lags 
ekonomiansvarige. Beloppet sätts in på ert lagkonto. ”Många 
bäckar små” kan ge ett riktigt bra utfall till lagkassan sett över 
tid.
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Kontakta oss på info@korrectio.se eller 018-700 11 10 för mer 
information om vårt sponsringsupplägg.

Vore det inte bra att ha en partner som löser fot problem, 
schlatterproblem, stukningar, tennisarmbågar och som 
kan ge dig bra rådgivning när du har ont.

Vi tillhandahåller bland annat
• Rörelseanalys

• Ortoser

• Individanpassade skoinlägg

• Rehabilitering och förebyggande träning 
med Vibrosphere®

• Kylbehandling mot smärta

• Fotriktiga skor och skoråd

• Kunskap – seminarier och utbildningar

Mer information hittar du på www.korrectio.se 

Vårt sponsringskoncept innebär att Laget tjänar pengar på 
att du är delaktig i att lösa ditt och din omgivnings onda 
tillsammans med oss. 

Erik spelar innebandy i ett 99-lag i Uppland. Eriks 
lag har ett sponsringsavtal med Korrectio. Laget har 
fått information och utbildning kring Korrectios produkter 
och tjänster. 

Eriks mamma och pappa har problem med sina fötter 
och gör en rörelseanalys hos Korrectio. Analysen visar att 
de behöver individuella inlägg i sina skor och de köper 
samtidigt andra produkter. 

Eriks mamma och pappa påtalar i butiken att Eriks lag 
har ett sponsringsavtal med Korrectio. Totalbeloppet som 
de betalar är 2 900 kr. Korrectio avsätter 10 % = 290 kr till 
Eriks lags lagkonto som sätts in och redovisas.

Exempel


