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Jag har ett mål. Paralympics 2022 .

Varför?

För att vägen dit tilltalar mig och jag ser mig själv stå där. Min målbild är stark.
Det är så mål funkar – jag står där, jag känner hur det känns, hur det luktar, hur det låter och till
och med hur det smakar ...

Vill du följa mig på den här resan ...?
SONIA GOES PARALYMPICS
SPONSORPAKET MED OLIKA ÄDLA VALÖRER:

GULD 1 exklusiv Guld huvudsponsor

Ni får ert företags logotype på Sonias ben
protes – som alltid är synligt, på företagsbilen, på Sonias snowboard, hjälm samt h
 ennes
skidkläder. Ni har möjlighet att använda Sonia goes Paralympics logotype i alla era egna kanaler
och Sonia ställer upp på intervju och fotografering. När Sonia når landslaget får er logotype
appliceras på landslagsjackan. Tidsperiod 4 år fram till Paralympics 2022 – under Paralympics
tävlingar gäller kommitténs egna sponsringsavtal. Två kostnadsfria föreläsningstillfällen ingår
för dig och din personal. Allt under Silver och Brons ingår även i Guld.
100.000 kr/år

SILVER 1 exklusiv Silversponsor

Ni får ert företags logotype på takboxen på Sonias
företagsbil samt på hennes snowboard. Ni har möjlighet att använda Sonia goes Paralympics
logotype i era egna kanaler och Sonia ställer upp på intervju och f otografering. Sonia gör inlägg
med ert företagsnamn och logotype i hennes sociala kanaler – hemsida, Facebook, Instagram –
vid lämpliga tillfällen. Tidsperiod 4 år fram till Paralympics 2022 – under Paralympics tävlingar
gäller kommitténs egna sponsringsavtal. Ett kostnadsfritt f öreläsningstillfälle ingår för dig och
din personal. Allt under Brons ingår även i Silver.
30.000 kr/år

BRONS Sonias Bronssponsorer

Sonia taggar in er hemsida och logotype i hen
nes sociala kanaler, som tack för sponsring vid ett par tillfällen per år. Ni har möjlighet att
använda Sonia goes Paralympics logotype i era egna kanaler och skriva/säga: ”Vi sponsrar Sonia
till Paralympics 2022 i Beijing på snowboard”. Sonia ställer upp på intervju och fotografering.
Tidsperiod 4 år fram till Paralympics 2022. Ett kostnadsfritt, gemensamt föreläsningstillfälle i
Östersund ingår för alla Bronssponsorer med personal.
2.500 kr/år

SUPPORTRAR
SUPPORTRAR Sonias supportrar

Resor, liftkort och boenden nära snö under
Sveriges sommarmånader. Har ni ett boende vid skidbacken, som kan lånas ut några veckor per
år? Det skulle vara en fantastisk tillgång för Sonia, som då skriver om er i h
 ennes sociala kanaler
enligt överenskommelse samt att ni får en logotype synligt någonstans på Sonias utrustning.
Resor/liftkort/boende
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Jag vill väcka nyfikenheten till att våga drömma och tänka stort och annorlunda.Vägen till att
kvala och komma in i paralympics är lång och kvaltävlingarna är långt borta, samt kostsamma.
Här behöver jag sponsorer som vill och kan stötta mig. Här i Östersund där jag bor har vi barmark
större delen av året. Jag kommer att behöva jaga snö periodvis för att kunna träna. Vet ni varför?
Jo, för att jag nyss startat min snowboardsatsning och eftersom jag satsar på guld, behöver jag
verkligen dessa fyra år ... på snö.
15 maj 2009 tog jag min motorcykel på en kort tur innan jag skulle ge mig iväg för en danskväll.
Men jag nådde aldrig dansen utan vaknade istället upp på sjukhuset, utan vänster ben. Men mitt
liv det började då, vid 28 års ålder. Efter min olycka. Så många dörrar som öppnades den dagen och
målet med paralympics är bara en av alla de underbara utmaningar, som jag fått ta mig an helt och
hållet tack vare olyckan.
Alla barn som stannar för att fråga vad som hänt, tack vare att benet syns. Alla ungdomar som jag
inspirerat i skolorna och hur dom “coola” killarna just därför alltid stannar på stan för att hejja på
mig. Jag vet att jag stärker barn och unga till att våga stå upp för den de är. Jag är en förebild bland
våra unga, en mycket stolt förebild.

www.facebook.com/soniaelvstal
#SONIAPARALYMPICS2022

WWW.SONIAELVSTAL.SE

Märit Jonsson Design AB. Foto: Fotograf Anna Wilhelmsson AB. Tryck: Berndtssons Tryckeri.

För att nå världstoppen så handlar det för mig, min tränare och mitt team att ha en fyraårsplan.
Jag kommer att bygga upp mitt team av starka förebilder, som vill inspirera till att våga vara
annorlunda och viktigast av allt att inte ge upp utan se möjligheter. Bara möjligheter. Möjligheter i
vad som för stunden kan kännas som helt omöjligt. Våga sticka ut. Våga sticka fram hakan. Synas
finnas höras. entreprenörsanda. Jag har mål. Och jag vet hur de känns, smakar och doftar. Jag ska
nå dit. Så är det bara.

