Var med när DressagePower kombinerar toppsport med show
Nu kraftsamlar DressagePower. Alla semifinaler och finaler samlas till superhelgen 10-13 november.
Smedstad Ridsportcenter i Linköping är arenan där toppsport kommer att kombineras med show, fest och
mingel. Linköpings Fältrittklubb är arrangör för fyra dagars dressyrtävlingar på högsta nivå.
Kristian von Krusenstierna och Peter Härnstam från DressagePower vill skapa en spännande och kul tävling för
ryttare, publik, hästägare och partners. Och du är välkommen att vara med.
Synliggör ert företag bland många tävlande och stor publik och stöd samtidigt den ideella verksamheten i vår
klubb denna dressyrhelg. Du har många möjligheter:
Namnge en klass. Ju mer du väljer att sponsra med desto högre klass får ditt företag namnge. Högre klass –
mer publik. Delar av pengarna går till välgörande ändamål! Lägsta belopp är 5000 kr.
Du får:
Reklamplats på startlistor, sociala medier, hemsida och affischer på anläggningen.
Prispengar och hederspriser delas ut i företagets namn vid prisutdelning. Representanter för företagen får
gärna vara med och dela ut priserna i klassen.
Företaget omnämns av speaker under klassen.

Goodiebags, skänk saker till som delas ut till alla ryttare. 150 st.
Beachflagga i anknytning till tävlingsplatsen. 500 kr.
Priser till tävlande som placerar sig, allt är välkommet.
Funktionärsfika, sponsra vår funktionärer med frukt, bullar, bröd, pålägg…
Belöning till hästarna, bidra med morötter, äpplen, hästgodis.
Utställare - Visa upp/sälj dina produkter.
Utställare i läktargången. 1,2 x 2,5 meter 2000 kr. 1,2 x 5 meter 4000 kr.
Utställare på balkong med utsikt över tävlingsbanan. 9 m2 10000 kr.
Utställare i entrén. 3 x 2 meter 6000 kr. 4,5 x 2 m 10000 kr.
Utställare utanför entrén. 0-10 m2 4500 kr. 10-20 m2 5500 kr. 20-30 m2 7500 kr.
Bord och monterväggar ingår inte.
Reklamfilm/logga i livesändning - LED-skärm - Vepa i ridhuset
Kontaktperson för film, LED-skärm och vepa är Peter Härnstam, peter@dressagepower.se

Alla sponsorer kommer med på klubbens hemsida, i våra sociala kanaler och på affischer på anläggningen.
Om du vill bidra utan att synas går det bra att swisha till Linköpings Fältrittklubb på 123 511 66 60 

Intresserad, klart du är!

Mejla sponsor@linkopingsfaltrittklubb.se

