Sponsoransökan, Skördeloppet 2018 & Hedemora Friidrottsklubb
Nu är det dags för Skördeloppet igen, loppet fortsätter att öka i deltagarantal och vi är jätteglada för den positiva utvecklingen. Vi har som mål att öka antalet deltagare till 500 i loppet 2018
och visionen är att locka 1000 deltagare om tre år (2021). Vi vill fördubbla antalet barn och unga
som deltar i loppet och vi vill fortsätta öka deltagarantalet i lagtävlingen. Skördeloppet vänder
sig till såväl glada motionärer som tävlingslöpare, oavsett ålder och bakgrund.

Jippon och annat skoj:
Spurtpriser och musik utmed banan, uppträdanden och matkassar på Vasaliden har varit uppskattat tidigare år, så det fortsätter vi så klart gärna med.

•

Nytt för i år, Huvudsponsor får även ha banderoller eller flaggor utmed upploppet.

•

Nytt för i år, vi kommer att jobba med prispallsponsorer, ett företag går alltså in och sponsrar alla
pallpriserna i en klass, och får extra exponering i vår marknadsföring. Bokas före 31/5.

Sponsoravtal

Kostnad/kr

Huvud
Guld
Silversponsor
Bronssponsor
1000-lappen

20.000
8.000
5.000
3.000
1.000



Logo i annonser /annan
marknadsföring
Egen banderoll på
Vasaliden
Logo anslås på
Sponsortavla på Vasaliden
Länkad logo på
hemsidans etta
Logo på hemsidans
sponsorsida
Egen info/ giveaway i
goodiebags
Namn i annonser och
annan marknadsföring
Namn anslås på
Sponsortavla på Vasaliden
Namn på hemsidans etta
Namn på hemsidans
sponsorsida

Nytt för i år, som extra exponering för Huvud-, Guld- och Silversponsorer erbjuder vi varsin sträcka
utmed banan, cirka 50 meter, att nyttja efter eget önskemål. Det kan vara flaggor, banderoller, egen
vätskekontroll eller andra jippon. Huvud- och Guldsponsor kan välja att istället ha infotält på arenan.

Logo på nummerlappar

•






























•

Spurtpriser och övrig Saksponsor, vi är ytterst tacksamma för annan typ av sponsring, kom gärna med
förslag! Exponering i förhållande till värdet på bidraget.

•

Klubbsponsor, 10 000kr, det är också möjligt att sponsra klubbens ordinarie verksamhet - kontakta oss!

Reklamskatt med 8% tillkommer utöver sponsringsvärdet vid all eknomisk sponsring.

Tack för att du hjälper unga till framgång på friidrottsarenan!
Hedemora Friidrottsklubb, genom
Peter Sennblad, 070-5105091, banchef
Anna-Maria Nordström, 070-2613057, tävlingsledare
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