Sponsor/marknadsföringspaket
Skylt i ridhuset
Här får du en skylt i vårt ridhus 2x1m samt en banderoll längs vår
utebana max 3x1m liggande.
Pris: 3333kr/år exkl. skyltkostnad. Faktureras löpande varje år.
Eget Hinder
Tillsammans med er så utformar vi ett hinder efter önskemål.
Pris: Offert
Klassponsor
Ditt företag får en egen klass vid någon utav våra tävlingar
Pris: från 1000kr kontakta oss för alternativ.
Utrustning till våra hästar
Schabrak – här kan du välja att sponsra antingen våra ponnys eller
hästar med schabrak (filten som ligger under sadeln vid ridning).
Dessa exponeras dagligen i vår verksamhet under lektionstid samt
när vi är iväg på evenemang på olika platser runt om i regionen
såsom ponnyridning, tävlingar etc.
I detta paket får du också en plats att sätta upp en banderoll på vår
utebana max 1x3 m liggande.
Er logotyp broderas på schabraket det är även möjligt att få dessa i
ert företags färger
Pris: Ponny 11 500kr
Häst 10 000 kr

Hästsponsor
Ni sponsrar inköp av en ponny eller häst till verksamheten och hästen
kommer att bära ert företagsnamn följt utav sitt eget namn och
kommer att bära detta så länge den finns i livet. Det kommer tydligt
framgå såväl i stallet som på tävling att ert företag sponsrat med
hästen. Väljer ni detta kan vi delta med ponnys vid event som ni
anordnar och ha ponnyridning då följer max 4 hästar med per gång 1
gång per år i max 5 års tid. Samt en skylt på utsidan utav vårt ridhus.
Kostnad 50.000kr ponny alt 65.000kr häst
Profilkläder
Här kan du välja att sponsra personalens jackor och/eller byxor med
företagets logotype tryck alt broderad på kläderna. Samt en
banderoll på vår utebana max 3x1 m liggande.
Västar till våra funktionärer vid tävling företagets logotype tryckt alt
broderat på västarna.
Pris: Offert
Stödsponsor/familjesponsor
Här har alla såväl företag som privatpersoner/familjer möjlighet att
sponsra vår verksamhet med valfritt belopp över 500kr alla dessa
sponsorer kommer vi att exponera i vår ridhusentré dessa pengar
kommer att användas till hästutrustning och material.

Då vi gärna ser ett djupare engagemang med våra
samarbetspartners visar vi oss gärna tillsammans med er utefter
önskemål såväl i sociala medier som vid diverse arrangemang ni/vi
anordnar. Hittar ni inget som passar er skräddarsyr vi mer än gärna
paket utefter era önskemål.

