Var med och stöd Skanör Falsterbo Ridklubb.
-ett sätt att utveckla föreningslivet och idrottsevenemangen i regionen, samtidigt som Ni stödjer
en av Sveriges och regionens största idrotter.
Beskrivning Skanör Falsterbo Ridklubb:
-

Bildad år 1989
Medlemsantal fn drygt 420 st
Uppstallningsmöjligheter för 44 hästar
Anläggningen har ett hundratal besökare varje vecka

Vad innebär ett sponsorskap för Skanör Falsterbo Ridklubb?
SFRK har i dagsläget ca 420 medlemmar och har aktivitet 7 dagar i veckan året runt.
SFRK är beroende av sponsorer vilka möjliggör för oss att dagligen bedriva såväl god
träningsverksamhet som tävlingsverksamhet på klubbnivå.
SFRK´s ekonomi bygger på medlemsavgifter, kommunalt stöd, överskott från aktiviteter och
tävlingsverksamhet samt sponsorverksamhet.
Utökat stöd ger bättre förutsättningar och mer framgångsrika resultat.
Ridsport är sedan många år en för regionen viktig verksamhet och vi behöver Ert stöd !!
Vänliga hälsningar

Torbjörn Andrén
Sponsorsansvarig SFRK

Sponsorförslag 1:

Skylt och hemsida

5.000 SEK/år

Marknadsför Er verksamhet i ridklubbens välbesökta ridhus och på vår hemsida.
Skylt i ridhuset, storlek (b*h) 1500 mm * 900 mm, samt logotyp på vår hemsida.
Sponsorförslag 2:

Hemsidesexponering

1.500 SEK/år

SFRK´s hemsida, www.sfrk.se, har ca 500 unika besökare per vecka.
I detta förslag exponeras Er logotyp på vår hemsida under ett år.
Sponsorförslag 3:

Eget hinder

Från 5.000 SEK/år

Marknadsför Er verksamhet med ett eget utformat hinder på SFRK´s hopptävlingar.
Stora variationsmöjligheter finns.
Kostnad för hinder och skyltmaterial tillkommer. Offereras på begäran.
Sponsorförslag 4:

Egen tävling eller tävlingsklass

Från 10.000 SEK/tävling

Ert företag ges en namngiven tävling där tävlingens namn utgörs av Ert företagsnamn och/eller
produktnamn. Reklam i högtalare samt på start- och resultatlistor.
Sponsorförslag 5:

Sponsortavla

500 SEK/år

Det lilla bidraget gör stor skillnad !!
Sponsortavlan är placerad på läktaren i ridhuset under hela året.
Såväl företag som privatpersoner kan bidra och exponeras på tavlan under hela verksamhetsåret.
Sponsorförslag 6:

Sponsra din egen ridskolehäst

5.000 per termin

Egen skylt på namngiven hästs box.
Skyltens storlek (b*h) är 300 mm * 200 mm.
Ert företagsnamn/personnamn exponeras på boxen under hela terminen.
Sponsorförslag 7:

Företagsflagga vid infart

Företagsflagga på flaggstång placerad vid infart till anläggningen.
Flaggan exponeras under ett år från tecknandedatum.
Sponsorn tillhandahåller flagga/flaggor löpande under sponsorperioden.
Generellt:
Skyltkostnad tillkommer med ca 1500 SEK
Alla sponsorer exponeras på skylt vid ridhusets entré

8.000 SEK per år

