
 

 

 

13-15 juli 2018, Näsbyholm 

 

Sponsring och sponsringspaket – Sportcupen 2018  

(Nordic Arabian Sporthorse Championships) 

 

Våra ovärderliga och högt skattade sponsorer bidrar till att vi kan 

genomföra denna unika och allomfattande hästfest som ensam i sitt 

slag visar på det arabiska fullblodets fantastiska mångsidighet. Nordic 

Arabian Sporthorse Championships är tävlingen för alla med sin 

mångfald av grenar på många olika nivåer.  

 

 

Sponsringspaket 

 

5000 kr eller mer - ”Huvudsponsor”  

 Två reklamsidor i katalogen 

 Omnämnd på sponsorlista i katalogen 

 Reklam på hemsidan www.sasc.se och www.ahis.se under ett år 

 Sponsring av valfri sportklass 

 Sponsring av valfri sporttitel eller cuptitel 

 Bli omnämnd av speakern som huvudsponsor under hela tävlingseventet. 

 Valfri banderoll- eller annan reklamplats på tävlingsplatsen (sponsorn skaffar 

själv banderoll o dyl. samt ser till att den kommer till och från tävlingsplatsen). 

 



 

 

2500 kr  

 En reklamsida i katalogen 

 Omnämnd på sponsorlista i katalogen 

 Reklam på hemsidan www.sasc.se  

 Sponsring av valfri sportklass eller sporttitel 

 Bli omnämnd av speakern under hela tävlingseventet 

 Hänvisad banderoll- eller annan reklamplats på tävlingsplatsen (sponsorn 

skaffar själv banderoll o dyl. samt ser till att den kommer till och från 

tävlingsplatsen). 

 

1500 kr 

 ½ reklamsida i katalogen 

 Omnämnd på sponsorlista i katalogen 

 Reklam på hemsidan www.sasc.se  

 Sponsring av valfri sportklass 

 Hänvisad banderoll- eller annan reklamplats på tävlingsplatsen (sponsorn 

skaffar själv banderoll o dyl. samt ser till att den kommer till och från 

tävlingsplatsen). 

 

1000 kr 

 1/4 reklamsida i katalogen 

 Omnämnd på sponsorlista i katalogen 

 Reklam på hemsidan www.sasc.se  

 Sponsring av valfri sportklass 

 Hänvisad banderoll- eller annan reklamplats på tävlingsplatsen (sponsorn 

skaffar själv banderoll o dyl. samt ser till att den kommer till och från 

tävlingsplatsen). 

 

 

 

 

 

Övrig sponsring 



 

 

 

 Helsida i katalogen – 2000 kr 

 Halvsida i katalogen – 1000 kr 

 Kvartssida i katalogen – 500 kr 

 Sponsring av valfri sportklass – 500 kr 

 Sponsring av valfri sporttitel eller cuptitel – 750 kr  

 Monterplats – 500 kr eller föremål/tjänster (hederspriser) till ett värde av 

1000-1500kr 

 Föremål eller tjänster (hederspriser) – omnämn i sponsorlistan i katalogen 

och av speaker under hela tävlingseventet samt hänvisad banderoll- eller 

annan reklamplats på tävlingsplatsen (sponsorn skaffar själv banderoll o dyl. 

samt ser till att den kommer till och från tävlingsplatsen). Om värdet på 

hederspriserna uppgår till en summa av minst 6000:- så erbjuds sponsorn 

även en halvsida i katalogen. 

 Donation av speciella heders- och vandringspriser - omnämn i sponsorlistan i 

katalogen och av speaker under hela tävlingseventet samt hänvisad banderoll- 

eller annan reklamplats på tävlingsplatsen (sponsorn skaffar själv banderoll o 

dyl. samt ser till att den kommer till och från tävlingsplatsen). 

 

 

Vid intresse och anmälan av sponsring eller eventuella frågor eller funderingar är Ni 

varmt välkomna att kontakta sponsoransvarig: Anya Ernest, mobil: 070-3850046, 

anya@ernest.nu 


