Stövar SM Räv i
Piteå 2019
Ett samarrangemang med Svenska Stövarklubben och Jaktjournalen

Norrbottens läns stövarklubb står som värd för Stövar-SM Räv som kommer att
genomföras i Piteå med omnejd i slutet av november 2019.
Det är ett stort arrangemang, där deltävlingar i de olika distrikten genomförts och de
tio bästa stövarna i landet kvalat in för att tävla om att bli SM-vinnare 2019.
Hela tävlingen kommer att direktsändas på nätet via jaktjournalens hemsida, som
under tidigare år haft ungefär 100 000 sidnedladdningar under de två dagarna som
tävlingen pågår. Så ett stort intresse finns runt om i landet att följa händelserna i
Piteåskogarna under tävlingsdagarna. Länk till Norrbottens läns stövarklubbs
hemsida kommer att finnas till Jaktjournalens hemsida.
Vill ni vara med och sponsra Stövar-SM Räv 2019?

Marknadsföringspaket Guld
10 000 kronor
•

Vi döper en provruta till ert företagsnamn och ni ansvarar själv för reklamen ni
vill ha ute på er provruta under tävlingsdagarna.

•

Vi bjuder in er att delta med två representanter från ert företag på SMbanketten.

•

Presentation av sponsorer under banketten.

•

Helsida reklamannons i SM-katalogen.

•

Företagsnamn på Norrbottens läns Stövarklubbs Hemsida (klickbar) 1 år.
Med Länk till företagets sida.

•

Sponsoravtal skrivs.
Reklamskatt: 8 % (som är avdragsgill) tillkommer.

Norrbottens Läns Stövarklubb
Stefan Tuvebäck
Notträsk 12
961 91 Boden
Tfn 070-691 80 59
e-post info@fyrkantensbygg.se
E-adress till SM Rävhundar 2019
http://norrbottenstovare.se

Stövar SM Räv i
Piteå 2019
Ett samarrangemang med Svenska Stövarklubben och Jaktjournalen

Norrbottens läns stövarklubb står som värd för Stövar-SM Räv som kommer att
genomföras i Piteå med omnejd i slutet av november 2019.
Det är ett stort arrangemang, där deltävlingar i de olika distrikten genomförts och de
tio bästa stövarna i landet kvalat in för att tävla om att bli SM-vinnare 2019.
Hela tävlingen kommer att direktsändas på nätet via jaktjournalens hemsida, som
under tidigare år haft ungefär 100 000 sidnedladdningar under de två dagarna som
tävlingen pågår. Så ett stort intresse finns runt om i landet att följa händelserna i
Piteåskogarna under tävlingsdagarna. Länk till Norrbottens läns stövarklubbs
hemsida kommer att finnas till Jaktjournalens hemsida.
Vill ni vara med och sponsra Stövar-SM Räv 2019?

Marknadsföringspaket SILVER
5 000 kronor
•

Helsida reklamannons i SM-katalogen.

•

Vi bjuder in er att delta med en representant från ert företag på SM-banketten.

•

Presentation av sponsorer under banketten.

•

Företagsnamn på Norrbottens läns Stövarklubbs Hemsida (klickbar) 1 år.
Med Länk till företagets sida.

•

Sponsoravtal skrivs
Reklamskatt: 8 % (som är avdragsgill) tillkommer.

Norrbottens Läns Stövarklubb
Stefan Tuvebäck
Notträsk 12
961 91 Boden
Tfn 070-691 80 59
e-post info@fyrkantensbygg.se
E-adress till SM Rävhundar 2019
http://norrbottenstovare.se

Stövar SM Räv i
Piteå 2019
Ett samarrangemang med Svenska Stövarklubben och Jaktjournalen

Norrbottens läns stövarklubb står som värd för Stövar-SM Räv som kommer att
genomföras i Piteå med omnejd i slutet av november 2019.
Det är ett stort arrangemang, där deltävlingar i de olika distrikten genomförts och de
tio bästa stövarna i landet kvalat in för att tävla om att bli SM-vinnare 2019.
Hela tävlingen kommer att direktsändas på nätet via jaktjournalens hemsida, som
under tidigare år haft ungefär 100 000 sidnedladdningar under de två dagarna som
tävlingen pågår. Så ett stort intresse finns runt om i landet att följa händelserna i
Piteåskogarna under tävlingsdagarna. Länk till Norrbottens läns stövarklubbs
hemsida kommer att finnas till Jaktjournalens hemsida.
Vill ni vara med och sponsra Stövar-SM Räv 2019?

Marknadsföringspaket BRONS
2 500 kronor
•

Halvsida reklamannons i SM-katalogen.

•

Presentation av sponsorer under banketten.

•

Företagsnamn på Norrbottens läns Stövarklubbs Hemsida (klickbar) 1 år.
Med Länk till företagets sida.

•

Sponsoravtal skrivs
Reklamskatt: 8 % (som är avdragsgill) tillkommer

Norrbottens Läns Stövarklubb
Stefan Tuvebäck
Notträsk 12
961 91 Boden
Tfn 070-691 80 59
e-post info@fyrkantensbygg.se
E-adress till SM Rävhundar 2019
http://norrbottenstovare.se

Stövar SM Räv i
Piteå 2019
Ett samarrangemang med Svenska Stövarklubben och Jaktjournalen

Norrbottens läns stövarklubb står som värd för Stövar-SM Räv som kommer att
genomföras i Piteå med omnejd i slutet av november 2019.
Det är ett stort arrangemang, där deltävlingar i de olika distrikten genomförts och de
tio bästa stövarna i landet kvalat in för att tävla om att bli SM-vinnare 2019.
Hela tävlingen kommer att direktsändas på nätet via jaktjournalens hemsida, som
under tidigare år haft ungefär 100 000 sidnedladdningar under de två dagarna som
tävlingen pågår. Så ett stort intresse finns runt om i landet att följa händelserna i
Piteåskogarna under tävlingsdagarna. Länk till Norrbottens läns stövarklubbs
hemsida kommer att finnas till Jaktjournalens hemsida.
Vill ni vara med och sponsra Stövar-SM Räv 2019?

Valfritt sponsorbidrag
Vill du som företag, förening, kennel eller privatperson skänka ett valfritt
bidrag eller gåva till SM-2019?
•

Ert namn pressenteras på Norrbottens läns Stövarklubbs hemsida.

Sätt in ert bidrag på Norrbottens Läns Stövarklubbs Bg. 5454-7476 och märk
betalningen med ert ”Namn och (SM-sponsor)”
Om ni vill skänka en gåva så kontakta Stefan genom att skicka ett mail till:
jakthundarna@hotmail.com med ert namn och vad ni vill bidra med eller ring honom
på tel. 070-691 80 59

Norrbottens Läns Stövarklubb
Stefan Tuvebäck
Notträsk 12
961 91 Boden
Tfn 070-691 80 59
e-post info@fyrkantensbygg.se
E-adress till SM Rävhundar 2019
http://norrbottenstovare.se

Stövar SM Räv i
Piteå 2019
Ett samarrangemang med Svenska Stövarklubben och Jaktjournalen

Norrbottens läns stövarklubb står som värd för SM Rävhundar som kommer att
genomföras i Piteå med omnejd i slutet av oktober 2019.
Det är ett stort arrangemang, där deltävlingar i de olika distrikten genomförts och de
tio bästa stövarna i landet kvalat in för att tävla om att bli SM-vinnare 2019.
Hela tävlingen kommer att direktsändas på nätet via jaktjournalens hemsida, som
under tidigare år haft ungefär 100 000 sidnedladdningar under de två dagarna som
tävlingen pågår. Så ett stort intresse finns runt om i landet att följa händelserna i
Piteåskogarna under tävlingsdagarna. Länk till Norrbottens läns stövarklubbs
hemsida kommer att finnas på Jaktjournalens hemsida.
Vill ni vara med och sponsra SM Rävhundar 2019?

Kennelsponsor
500 kr
Vill du som kennel vara med och sponsra SM Rävhundar 2019
•

Ert Kennelnamn pressenteras på Norrbottens läns Stövarklubbs hemsida.

•

Ert Kennelnamn SM-katalogen.

•

Ert Namn pressenteras i klubbens medlemsblad som kommer ut under våren
2020.

Sätt in ert bidrag på Norrbottens Läns Stövarklubbs Bg. 5454-7476 och märk
betalningen med ert ”Kennelnamn och (Kennel-sponsor)”
Skicka även ett mail till Stefan: info@fyrkantensbygg.se eller ring honom på.
tel. 070-691 80 59

Norrbottens Läns Stövarklubb
Stefan Tuvebäck
Notträsk 12
961 91 Boden
Tfn 070-691 80 59
e-post info@fyrkantensbygg.se
E-adress till SM Rävhundar 2019
http://norrbottenstovare.se

