Vår vision är att vara Sveriges trevligaste ridklubb!
Vill du vara en del av det?
Storvik Ovansjö ridklubb bedriver ridskola vid anläggningen
i Kungsgården. Vår förening har funnits i 45 år och varje
vecka rider närmare 300 elever hos oss. Vi arrangerar också
10 tävlingsdagar per år då anläggningen fylls av hästar
och ryttare inom både dressyr och hoppning, ponny och stor
häst. Varje tävling har i snitt 100 antal startande.
Vi erbjuder mycket goda möjligheter till exponering 365
dagar om året till en bred målgrupp. Har du andra förslag
än nedan, tveka inte att ta kontakt!

sponsring

SKYLTAR

TÄVLING & PRISER

• Skylt i ridhuset 5000:-/år

• Huvudsponsor tävling från 10.000:Tävlingen döps efter företagets namn och
exponeras under hela tävlingen.

• Skylt utebanan staketet 5000:- /år
• Paketpris skylt ridhus + utebana 8000:- /år
Priserna är exklusive skylttillverkning.
Vi rekommenderar Reklamhuset i Sandviken
som leverantör: info@reklamhuset.se
HINDER
Ett tävlingshinder utformas med era önskemål
och med företagets logotyp. Engångskostnad för
10-15 års exponering vid tävlingar. Hinder kostar
från 8000:- till 20.000:- beroende på utförande
Kontakt
Telefon: 0290-37661 (gärna före 15.00)
E-post: 029037662@hos.sandnet.se
Adress: Ovansjövägen 212,
812 93 Kungsgården
Webb: www.storkrid.nu
Facebook: @STORK1973

• Klassponsor från 2000:- /klass.
En tävlingsklass döps efter företaget och
företagsnamnet exponeras under
tävlingen.
• Skänka priser till tävling Vi tar gärna
emot priser från ert företag att dela ut på
våra tävlingar. Ett bra tillfälle att sprida ert
varumärke!
TÄVLINGAR 2019
17/3
Dressyr ponny, regional/lokal
13-14/4 Dressyr ridhäst, regional/nationell
25/5
Hoppning ridhäst, lokal
26/5
Hoppning ponny, lokal
25/6
Dressyr ridhäst, regional (kväll)
7/9
Hoppning ridhäst, lokal
8/9
Hoppning ponny, lokal
26-27/10 Dressyr ridhäst, regional/nationell

sponsring
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Exempel på
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sponsring

överenskommelse

Härmed skrivs överenskommelse om sponsring mellan Storvik Ovansjö Ridklubb och
Företagsnamn……………………………………………………………………………….…………………………………
Överenskommelsen gäller nedanstående under perioden ……………- ……..…...
 Skylt i ridhuset 5000:-/år
 Skylt utebanan staketet 5000:- /år
 Paketpris skylt i ridhus + utebana 8000:- /år
 Hinder, till en engångskostnad av ………………………………:-

Priserna är exklusive
skylttillverkning.
Vi rekommenderar Reklamhuset
i Sandviken som leverantör:
info@reklamhuset.se

Kontaktuppgifter
Kontaktperson ……………………………………………………….……………………..……….…………………
Telefon ……………………………………………………………………………………………...……………………
E-post ………………………………………………………………………………………..…….….…………………
Faktureringsadress………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………….………………………………
Ort och datum………………………………………………………….……………..………………………….…………

…………………………………………………………..…

…………………………………………………………..…

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Namnteckning Sponsor

Namnförtydligande

För Storvik Ovansjö Ridklubb

Namnförtydligande

