
 
 

SPONSORBREV 

25-28 juli på Hallsta Ridklubb i Hallstahammar 

Hej 
 
Ta chansen att profilera er när en av sommarens stora hästfester kommer till Hallstahammar! 
 
Riksutställning för specialhästraser är ett samarrangemang mellan Svenska Morganhäst-
föreningen, Lipizzanerföreningen och Angloarabföreningen. Tillsammans utgör de 
Avelsföreningen för Specialhästraser (ASHR), och i sommar hålls årets rikstävlingar för dessa 
på Hallsta Ridklubb. 
 
Det kommer samlas närapå hundra hästägare, och helst en ännu större publik, från hela 
landet på Hallsta Ridklubb under fyra dagar. Genom att sponsra detta evenemang tar ni 
chansen att berätta vad just ni kan erbjuda dessa hästmänniskor genom annonsering eller 
kanske på plats också erbjuda era produkter eller tjänster.  
 
Naturligtvis tar vi även tacksamt emot andra gåvor som vi kan använda vid prisutdelning och i 
lotterier. Vi kommer givetvis att presentera alla som har hjälpt oss på hemsida, programblad 
och under tävlingsdagarna utav speaker.  
 
För mer information om evenemanget gå in på vår hemsida www.ashrriks.com. 
 
I bilaga 1 ser du prislistan för sponsoralternativen. Information om årets klasser och program 
finner du på hemsidan. 
 
Ange vilken/vilka klasser du vill sponsra, och ange vilket sponsoralternativ du väljer (1-5). För att 
vara säker på att komma med i programmet behöver vi din insättning senast 2019-07-08. Kom ihåg 
att maila logga om du väljer sponsoralternativ 1-2. Vill du vara med och skänka ett pris, hör av dig 
till Martin för vidarebefordran till årets prisansvarig. 

 

Med vänlig hälsning 

Martin Holsner, sponsoransvarig  
0737 04 04 15 
m.holsner@gmail.com 

 

  

http://www.ashrriks.com/
mailto:m.holsner@gmail.com


 

 

Bilaga 1 Prislista 

 1. BLÅ-GUL 2 500 kr (alt. varuvärde) 
Företagslogotypen med hyperlänk på riksföreningens hemsida under ett år 
Företagslogotyper med hyperlänk på evenemangets hemsida 
Företagslogotypen i inbjudan till startande 
Företagslogotypen i program/startlistor 
Företagsreklam på anläggningen 
Plats på tävlingsområdet att sälja/demonstrera företagets produkter 
Middag på lördagskvällen för två personer 
 

 2. BLÅ 1 000 kr (alt. varuvärde) 
Företagslogotypen med hyperlänk på evenemangets hemsida 
Företagsnamnet i klassens program/startlista 
Företaget presenteras av speaker vid klassens genomförande och vid klassens 
prisutdelning 
Plats på tävlingsområdet att placera reklam 

 
 3. GUL 300 kr (alt. varuvärde) 

Företagsnamnet i klassens program/startlista 
Företagsnamnet i klassens resultatlista 
Företaget presenteras av speaker vid klassens genomförande och vid klassens 
prisutdelning.  
 

 4. RÖD         
Plats för försäljning under tak 300 kr/dag eller 1 000 kr för hela meetinget 
 

 5. GRÖN         
Fri sponsring. 
 

 Betalning sker till Svenska Morganhästföreningen genom 
BankGiro 510-9251 eller Swish 123-544 54 08 

Ange namn, sponsorsalternativ och vilken klass ni ev. vill sponsra 

 

 

Annons i programbladet  
Pixeltäthet: minst 300DPI 

 

 

Storlek Mått (mm) Pris 

1/1-sida 174 x 241 1800kr 

   

1/2-sida, liggande 174 x 118 1250kr 

1/2-sida, stående 84 x 241 1250kr 

1/4-sida, liggande 147 x 56 650kr 

1/4-sida, stående 84 x 118 650kr 

 

 


