
Var med på Andreas och Jessica Bäckmans resa 
mot mästerskapstiteln 2022



Om oss
• Syskonen Bäckman är uppväxta i Sveriges största militärstad

Boden och kommer från en släkt med stort motorintresse, där

morbror kör rally medan pappa Bäckman alltid mekat med bilar. 

Men det var mamma Bäckman som fick syskonens racingkarriär

att gry när hon anmälde dem till en gokartskola hon läst om i

tidningen.

• 2006 hade båda syskonen redan blivit tävlande gokartförare, först

lokalt, sen i hela Sverige och 2010 äntrade de världsscenen för att

möta världens främsta förare.

• Efter att i tio år ha kört mer på gokartbanorna i Spanien, England, 

Portugal, Las Vegas och New Orleans än hemma i Norrbotten blev

det 2018 dags att ta nästa steg i racingkarriären.

• 2018 tog syskonen steget upp i Touring Car Klassen (TCR) och har

sedan dess tillsammans tagit flertal historiska vinster, pallplatser

och pole-positions. Därav fick syskonen chansen att utmana VM 

eliten inom TCR 2021.

• Syskonen är nu redo att utmana Svenska och Tyska eliten med 

målet att ta hem båda förarmästerkapen 2022, då Andreas tävlar i

Sverige medan Jessica tävlar i Tyskland.



• TCR Germany är den tyska serien för Touring Car-bilar. 

Serien körs på sju deltävlingar i Tyskland och Österrike och är 

en av TCR:s största serie. 

• Serien är en av de tuffaste TCR-serierna i världen och har 

en hög status på förarna och körs på de välkända 

racingbanorna i Tyskland.

• Tre världskända Formel 1 – banor såsom Red Bull Ring, 

Nürburingring och Hockenheimring är på kalendern 2022.

• Jessica har varit på pallen i mästerskapet tidigare och 

siktar nu på att ta hem hela mästerskapet 2022. 
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• STCC även kallad TCR Scandinavia är Sveriges mest 

prestigefyllda motormästerskap och är idag den ledande klassen 

för standardbilsracing. 

• Bilarna är byggda enligt det globala TCR-reglementet, vilket 

innebär att det t.ex. är samma bilar och däck som används i 

resterande TCR-mästerskap runt om i världen. 

• Serien består av fem deltävlingar som körs de bästa banorna i 

Sverige, allt från Mantorp till Fällfors uppe i Skellefteå.

• Andreas gjorde 2021 ett inhopp i STCC på Mantorp och slog 

direkt till med pole-position och banrekord och är nu redo att 

utmana svenska eliten på allvar med målet att ta hem hela 

mästerskapet 2022.
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Möjligheter till sponsring

De unga, lovande racingförarna tillika syskonen 

Andreas och Jessica Bäckman går nu en spännande 

och strålande framtid till mötes. 

Som vinnare i TCR UK, TCR Europe och pallplatser i 

STCC och TCR Germany, samt flerfaldiga Svenska 

mästare i Gokart och högt rankade i näst intill alla 

tävlingar de ställer upp i, har syskonens resa just 

börjat. 

Under 2022 kommer syskonen för första gången 

tävla i två olika mästerskap, Andreas kommer att 

tävla i svenska serien STCC medan Jessica kommer 

att tävla i tyska serien TCR Germany.

Här kan du läsa mer om de olika 

samarbetsmöjligheter som erbjuds.



Företagsevent

• Ta del av den svenska serien STCC eller den tyska serien TCR Germany 

med olika VIP Hospitality-paket. 

• Få tillgång till mat och dryck i paddockbyggnaden, som också bjuder på

den absolut bästa utsikten över start- och mållinjen. 

• Här upplever du, dina kollegor, familj, franchisetagare och eventuella

samarbetspartners en intensivt fartfylld racing på nära håll. 

• Få en goodiebag på köpet med olika prylar för att din upplevelse på

racingbanan ska bli ett minne för livet.

• Bra tillfälle för Garageportexpertens franchisetagare och kunder att

samlas, nätverka och uppleva något fartfyllt på en och samma gång.



Sociala medier/Hemsida

• Med hundratusentals följare i sociala kanaler som Facebook, 

Instagram, Twitter, LinkedIn och Youtube, når syskonen Bäckman 

dagligen ut till en bred, högst mottaglig målgrupp.

• Öka ditt företags räckvidd och inled ett samarbete med 

syskonen, där de taggar in ditt företag i inläggen och skapar på så 

vis trovärdighet i varumärket. 

• Här välkomnas din förfrågan och tillsammans skräddarsys ett 

upplägg som passar båda parter perfekt. 

• På syskonens professionella hemsidor tillåts ditt företag att ta 

plats som sponsor, med kort information följt av en länk till er 

hemsida. Tillfället är ypperligt för er att synas i ett nytt forum, där 

nya potentiella kontakter hittar till ditt varumärke. 



Reklamutrymme
overall, bil och
teamkläder

Racingoverallerna, racing bilarna och teamkläderna ger en suverän chans till 

exponering såväl på banan, som medialt i form av TV, nyhetsartiklar, bilder och

filmer som produceras. 

Tillsammans med syskonens marknadsföringsteam säkerställs det att ditt

företagslogo syns tydligt och går väl ihop med övrig design. 



Ambassadörer

Andreas och Jessica Bäckman är med sina varma, 

drivna personligheter trovärdiga ambassadörer för 

ditt företag, dess allmänna marknadsföring eller i 

syfte att hålla föredrag eller liknande. 

Racingpassionen och syskonens glöd smittar snabbt 

av sig och kan inspirera även utanför tävlingsbanan. 



Event på Gelleråsen eller
Fällfors i Skellefteå

• Ta chansen att uppleva en racerförares vardag – på Gelleråsen 

Arena i Karlskoga eller på Fällfors Arena i Skellefteå är det möjligt! 

• Gelleråsen Arena är en mycket teknisk bana om 2400 m. där 

Sveriges största banracingtävlingar körs. För en dag kliver du in i 

racingvärldens intensiva värld, där teoretisk genomgång åtföljs av 

allt från körställning till kurvteknik. 

• Kunskapen är inte bara intressant för dagen i sig; Du lämnar 

arenan med en ökad förståelse för bilen och nya förutsättningar 

för härligare bilkörning – varje dag.



Bli en del av syskonens resa
mot mästerskapstiteln 2022

Andreas och Jessica Bäckman har internationell 

genomslagskraft men också lokal och nationell 

förankring. 

Med ett jordnära sätt, en vilja att alltid utvecklas 

samt genuina norrbottniska vinnarskallar kan de 

erbjuda dig och din verksamhet ett unikt samarbete 

– i Sverige och ute i Europa.



Bronspaket – 25 000kr

• Sociala medier poster, taggningar och hashtags på Facebook, 

Instagram, LinkedIn och Twitter.

• Tillgång till att använda Andreas och Jessica som

ambassadörer.

• Ert företag får synas på våra nyhetsutskick.

• Ert företag får synas på hemsidan med länkar till er hemsida.

• Ni får tillgång till en VIP-biljett till en valfri tävling I Sverige eller

Tyskland där hospitality, inträdesbiljett och goodiebag ingår.

➢ Ni kan bjuda in fler för 5 000 kr per person.



Silverpaket – 50 000kr

• Ert företag får synas på JA Bäckmans teamkläder.

• Ert företag får synas på våra nyhetsutskick.

• Ert företag får synas på hemsidan med länkar till er 

hemsida.

• Tillgång till att använda Andreas och Jessica som

ambassadörer.

• Sociala medier poster, taggningar och hashtags på

Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter.

• Ni får tillgång till två VIP-biljetter till en valfri tävling i

Sverige eller Tyskland där hospitality, inträdesbiljett och

goodiebag ingår. 

➢ Ni kan bjuda in fler personer för 5 000 kr per person.



Guldpaket – 100 000kr

• Ert företag får synas på våra racingbilar, föraroveraller och JA 

Bäckmans teamkläder.

• Ert företag får dubbelexponering med två bilar i två olika mästerskap

(totalt 12 tävlingar under säsongen)

• Ert företag får ett speciellt nyhetsbrev att vi ingått ett nytt samarbete

• Ert företag får synas på våra nyhetsutskick.

• Ert företag får synas på hemsidan med länkar till er hemsida.

• Sociala medier poster, taggningar och hashtags på Facebook, 

Instagram, Linkedin och Twitter.

• Tillgång till att använda Andreas och Jessica som ambassadörer.

Event:

• Ni får tillgång till två VIP-biljetter till en valfri tävling I Sverige eller

Tyskland där hospitality, inträdesbiljett och goodiebag ingår.  

➢ Ni kan bjuda in fler personer för 5 000 kr per person.

• Ni får 10% rabatt på ett körevent på Fällfors eller Gelleråsen där mat 

och körlektioner ingår.



Huvudpartner 300 000kr
• Er företagslogo kommer att synas på all teamutrustning; 

Racingbil, tävlingsutrustning, JA Bäckmans teamkläder, hemsida med länk till er hemsida, goodiebag material, nyhetsbrev samt allt presentationsmaterial.

• Ert företag får dubbelexponering med två bilar i två olika mästerskap (totalt 12 tävlingar under säsongen)

• Sociala medier poster, taggningar och hashtags på Facebook, Instagram, Linkedin och Twitter. 

Samt tillgång till Instagram stories med resultat, aktiviteter och highlights från båda förarna under tävlingshelgerna för att skapa aktvitet, intresse och följare. 

• Nyhetsutskick kommer att skickas att vi inlett ett samarbete som huvudsponsor för JA Bäckman och er företagslogga 

kommer synas i alla nyhetsbreven under hela perioden. 

• Huvudsponsorn kan använda sig utav JA Bäckman som ambassadörer i sin marknadsföring som reklamfilmer och andra aktiviteter.

• Utnyttja samarbetet för kundrelationer, franchisetagare och anställda genom VIP-paket under tävlingshelger med hospitality, goodiebag med er

logga på och en racing upplevelse ni inte vill missa.

➢ Ni får tillgång till två VIP-biljetter till en valfri tävling i Sverige eller Tyskland där hospitality, inträdesbiljett

och goodiebag med er företagslogga på ingår.

➢ Ni kan bjuda in fler personer för 5 000 kr per person

• Utnyttja samarbetet för kundrelationer, franchisetagare och anställda genom körevent på Gelleråsen eller Fällfors, 

som huvudpartner får ni 20% rabatt på ett körevent på Fällfors eller Gelleråsen där mat och körlektioner ingår.

• Utnyttja samarbetet för kundrelationer, franchisetagare och anställda genom en gokarteventsdag på valfri gokart bana i 

Sverige för max 10 personer.



Jessica Bäckman
jessica@j-backman.com

+46 (0) 734-02 51 40

Andreas Bäckman
andreas@a-backman.com

+46 (0) 730-67 64 80




