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

Sponsoravtal Guld
10 000 kronor
•

Vi döper en provruta till ert företagsnamn och ni får själva ansvara för vilken
reklam ni vill ha ute på er provruta under provdagarna.

•

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.
Reklamskatt: 8 % (som är avdragsgill) tillkommer
Ja, mitt företag accepterar avtalet. Vårt företag ansvarar för att via E-post insändes vårt
företags logo (till klubbens hemsida) och annons (programblad) till Norrbottens Läns
Stövarklubb. Mailadress;
(info@fyrkantensbygg.se)
Faktura 10 000 kronor + reklamskatt sändes till/alt varor för 11 000 kronor
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(Företagets namn och adress)

……………………………………………….
(underskrift och namnförtydligande)

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

Sponsoravtal SILVER
5 000 kronor
•

Halvsida 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.

Reklamskatt: 8 % (som är avdragsgill) tillkommer
Ja, mitt företag accepterar avtalet. Vårt företag ansvarar för att via E-post insändes vårt
företags logo (till klubbens hemsida) och annons (programblad) till Norrbottens Läns
Stövarklubb. Mailadress;
(info@fyrkantensbygg.se)
Faktura 5 000 kronor + reklamskatt sändes till/alt varor för 5 500 kronor
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(Företagets namn och adress)

……………………………………………….
(underskrift och namnförtydligande)

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

Sponsoravtal BRONS
2 500 kronor
•

Kvarts sida reklamannons i SM-katalogen.

•

Presentation av sponsorer under banketten.

•

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

Reklamskatt: 8 % (som är avdragsgill) tillkommer
Ja, mitt företag accepterar avtalet. Vårt företag ansvarar för att via Via E-post insändes
vårt företags logo (till klubbens hemsida) och annons (programblad) till Norrbottens Läns
Stövarklubb. Mailadress;
(info@fyrkantensbygg.se)
Faktura 2 500 kronor + reklamskatt sändes till/alt varor för 3 000 kronor
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(Företagets namn och adress)

……………………………………………….
(underskrift och namnförtydligande)

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

