Stöd vår förening och nå nya kunder
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Bli sponsor!
Ridning är inte bara idrott. Billdals Ridklubb fyller också en viktig funktion för många barn och ungdomar som alternativ
fritidsgård. Vår anläggning är öppen för alla, sju dagar i veckan. I stallet samlas barnen och ungdomarna efter skolan, det
finns möjlighet att äta mellanmål och här finns alltid vuxna på plats.
Billdals Ridklubb är en ideell förening med cirka 900 medlemmar varav 600 av dem rider varje vecka. Verksamheten utgörs
av tre huvudområden - ridskola, tävling och hästägare. Varje del är viktig för helheten.
Vi erbjuder allt från ridlekis för de minsta till avancerad lektionsridning och tävlingsverksamhet på elitnivå. Billdals Ridklubb har en stor och aktiv ungdomsverksamhet. Vi erbjuder också ridning för funktionshindrade och som rehabiliteringsform för barn, ungdomar och vuxna.
För att hålla i gång vår verksamhet behöver vi stöd från våra medlemmar i form av engagemang och ideellt arbete. Men vi
behöver också Ditt stöd! Billdals Ridklubb har ett stort antal besökare varje vecka och ordnar många välbesökta tävlingar
på både lokal- och elitnivå.
Som sponsor når du många nya kunder och sprider ditt budskap till hela hästsverige och hela västsverige.
Sponsring kan ske på många olika sätt. Läs mer på följande sidor hur du kan sponsra Billdals Ridklubb.
Du kan också läsa mer om Billdals Ridklubb på www.billdalsridklubb.com

Frågor och mer information
Marianne Ahlm 0706-68 18 67 eller marianne.ahlm@billdalsridklubb.com

Landslagsryttaren Emma Emanuelsson
& Titan på Billdals Ridklubb
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Skylt på väggen i ridhuset
Inne i vårt ridhus, som har hundratals besökare i veckan och mångdubbelt när det är tävlingar, har ditt företag möjlighet att synas med
en skylt i storlek 2 x 1 meter. Skylten sitter på väggen mitt emot läktaren och syns på bästa sätt. Ert företag betalar för ett år i taget.
Pris: 7 000 kronor per år.
Engångskostnad för att ta fram skylten tillkommer. Vi samarbetar
med ett företag som kan hjälpa er att ta fram skylten.

Tävlingssponsor
Det kan innebära allt från att vara
huvudsponsor för en hel tävling till att
sponsra en enstaka klass. Företaget exponeras genom namnet på tävlingen/klassen, i
tävlingslokalen, på startlistor, i speakern med
mera. Kontakta oss för mer information.

Billdals Ridklubb var
stolt arrangör av SM
i banhoppning 2013

Hindersponsor
Du kan också sponsra ett företagsspecifikt hinder som används
vid våra tävlingar. Kontakta oss för mer information.

Annonsera i vår fina kalender
Kalendern trycks i 1 000 exemplar och når alla medlemshushåll. Den säljs
också på vår traditionella julmarknad. Du väljer själv hur mycket du vill annonsera och priserna varierar efter det. Välj en specifik månad eller varför
inte allihop?
Prisexempel:
Billdals Ridklubb
Kalender 2013

En annons under en månad: 1 650 kronor.
En annons under tre månader: 2 200 kronor.

Sponsra utrustning
Sponsra med utrustning genom ert företags logotyp på till exempel hästtäcken, schabrak/vojlockar och säkerhetsvästar. Kontakta oss för mer
information.
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Annonsera på vår välbesökta hemsida
Vår hemsida besöks varje månad av besökare av både lokal och nationell karaktär. Klubben ordnar många stora tävlingar och hemsidan är vår informationskanal till både medlemmar och andra intresserade. En annons på vår hemsida
med länk till ert företag är ett utmärkt sätt att nå nya kunder.
Prisexempel: En annons i 3 månader, 2 000 kronor

Annonsera i vår informationsbok
En bok om 60 sidor med allt du behöver veta om Billdals Ridklubb. Inressant läsning och fina bilder. Boken delas ut till medlemmar och besökare och finns också
tillgänglig för alla på vår hemsida. En hel sida i boken avsätts till bokens sponsorer
där det finns plats för en annons från ditt företag.

Välkommen till

Billdals Ridklubb

Boken om BRK.indd 1

2012-09-21 15:10

Sponsra oss via vår julmarknad
Varje år har vi en mycket uppskattad och välbesökt julmarknad med
besökare från när och fjärran. Boka ett bord på vår marknad och sälj era
produkter och öka er julförsäljning. Ni kan också skänka priser till vårt
lotteri - stort som smått, produkter, tjänster eller presentkort.
Företagets namn syns i alla sammanhang kring julmarknaden, i reklamen vi gör för marknaden, genom exponering på julmarknaden samt
genom tack på vår hemsida. Till exempel delar vi ut 5 000 reklamblad
innan julmarknaden, och där lyfts alla sponsorer fram.
Pris för att hyra ett bord på marknaden: 500 kronor

Sponsorpaket för kunder/personal
Vi hjälper gärna till att skräddarsy ett sponsorpaket som passar just
ditt företag. Det kan vara något som nämnts ovan, men kan även inkludera till exempel kundträffar på anläggningen eller en inspirationsdag med ridning för er personal där vi också kan ordna lunch.

