
Beskriv syfte med marknadsföringssamarbetet

Tel. 060-16 31 00  
www.timra.se

Ansökan om stöd 
för marknadsföringssamarbeten

Förening
Sökande förening Organisationsnummer 

Fr o m  datum  

Aktivitet/arrangemang

T o m  datum  

Datum  

Kontaktperson, sökande förening 

Namnförtydligande

Underskrift

Postnummer och postort Adress 

Namn Telefonnummer

Kontaktperson

E-postadress

Ange aktivitet 

Ange förväntad medial exponering i och utanför länet 

Ange förväntat antal besökare

Tid och plats 

DatumDa

Kontaktperson, Timrå kommun 

Namnförtydligande

Värde
 Belopp som söks (kryssa i ett alternativ)

5000 kr 10 000 kr

Vid beviljad ansökan för marknadsföringssamarbete ska återrapportering av aktiviteten/arrangemanget ske en månad efter arrangemangets 
genomförande. Återrapporteringen ska innehålla uppgifter såsom besökarantal, medial exponering och egen utvärdering.

Dina personuppgifter används för att behandla ansökan om stöd för marknadsföringssamarbeten. De uppgifter du lämnar på
denna blankett lagras i kommunens verksamhetssystem. Läs mer på http://www.timra.se/kommun-och-politik/information-om-gdpr/. 
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