Vindelns Ridklubbs sponsorerbjudande för hemmatävlingar
Under år 2015 kommer vi på Vindelns Ridklubb att arrangera 3 stycken tävlingar på lokal, regional
och nationell nivå. Våra tävlingar har under åren varit mycket uppskattade och lockat till sig
deltagare från hela Norrland. Vi ha under tidigare år fått mycket positiv feedback för att vi delat ut så
fina priser till våra tävlande ryttare – något som varit möjligt tack vare fantastiska sponsorer!

Våra tävlingar 2015:
30-31/5

-

Dressyrtävling för ponny

Lokal/Regional

13-14/6

-

Hopptävling för ponny

Lokal/Regional/ Nationell

12-13/9

-

Hopptävling för ponny och häst Lokal/Regional

Vi hoppas att Du och ditt företag vill vara med och göra våra tävlingar framgångsrika även i år. Som
sponsor bidrar Du till att de placerade ekipagen får fina priser och ditt företag exponeras i ett
positivt sammanhang vilket är med och bygger ditt varumärke.

Nedan följer några förslag från oss, vi är öppna för fler förslag om du har egna idéer.

Välkommen att stödja Vindelns Ridklubbs tävlingsverksamhet!
Bästa hälsningar Vindelns Ridklubb info@vindelnsridklubb.se
Maud Ericson, sponsoransvarig, Vindelns Ridklubb 073-83 512 00 maudericson@hotmail.com

Huvudsponsor Lokal, Regional och Nationell tävling:
Som huvudsponsor för en av våra tävlingar får du ditt företag exponerat på propositionen,
ryttarmeddelandet, programbladet samt på startlistorna. Under tävlingarna gör vi också reklam för
ert företag med valfri speakertext. Ni får även möjlighet att under tävlingsdagarna ställa ut
reklamskyltar på tävlingsplatsen alternativt presentera annat informationsmaterial eller om ni så
vill, tillgång till en plats att ställa ut ert företags monter på.
Vid tävlingen delas ett fint meetingpris ut i ert företags namn till det mest framgångsrika ekipaget.
Priset består av rosett, täcke samt premieåterbetalning av veterinär- och uppstallningsavgift. Ni får
gärna själva ha en representant på plats som delar ut priset!
Om ert företag har exempelvis tröjor eller kepsar med företagets logga så finns även möjlighet till
ytterligare exponeringsmöjligheter i form av på att våra funktionärer bär dessa under tävlingen.
Utöver detta ingår att under ett års tid få exponera företagets logga på vår hemsida samt möjlighet
att synas i vår dagliga verksamhet liksom vid träning och tävling med en skylt i vårt ridhus. Ni står för
skylten och vi sätter upp den i vårt ridhus. Och givetvis är företagets anställda välkomna för en
provridning!

Pris: 25 000 kr

Klass sponsor:
Som klassponsor får ert företag en klass uppkallad efter sig under tävlingarna, exempelvis ”Stallvrån
Hoppet”. Ert företags namn finns med på ett tjusigt täcke som går till vinnande ekipage i sponsrad
klass. Under tävlingarna gör vi också reklam för ert företag med valfri speakertext. Företagets logga i
propositionen, ryttarmeddelandet och programbladet. Ni får även möjlighet att under
tävlingsdagarna ställa ut reklamskyltar på tävlingsplatsen alternativt presentera annat
informationsmaterial eller om ni så vill, tillgång till en plats att ställa ut ert företags monter på.

Pris: 6000 kr/ klass

Klassponsor ”light”:
Som klassponsor light får ert företag en klass uppkallad efter sig under tävlingarna, exempelvis
”Stallvrån Hoppet”. Under tävlingarna gör vi också reklam för ert företag med valfri speakertext.
Företagets logga i propositionen, ryttarmeddelandet och programbladet.

Pris: 3000 kr/ klass

