Var med och gör Skördeloppet
till en folkfest i hela stan!
Skördeloppet är helt och hållet ett ideellt initiativ
och vi ytterst tacksamma och glada att så många
sponsorer vill jobba med oss år efter år, både med
ekonomiskt stöd och med fina priser till loppet.

Vi vill nu bredda arrangemanget och skapa en
folkfest för hela centrum.

Skördeloppet är helt beroende av eldsjälarna i
ledningsgruppen och alla funktionärer.

Vi vill att Skördeloppet ska bli en tillgång för hela
Hedemora centrum, och Södra Dalarna. Vi vill att
du som handlare, företagare och restaurangägare
ska ha nytta av att Skördeloppet finns.

vi behöver samarbeten och du kan hjälpa till!

Ur Skördeloppets målbeskrivning
•

Bansträckningen går genom centrum.
Därmed hoppas vi att butiker och restauranger ska dra nytta av tillströmingen
av människor och genom jippon och annat få
ökad försäljning under arrangemanget.

•

Deltagarmål 2019: 500 löpare

Många kommer hit
En stor andel av de löpare
som kommer hit för att
springa Skördeloppet bor
inte i Hedemora.

•

Hälften av löparna är
barn... de har med sig en
hel familj som supporterteam.

•

Det är som mest folk i rörelse runt lunch
- kolla programmet på hemsidan!

Här kommer du
in i bilden!

•

Exempel på aktiviteter:
spurtpris vid din butik • sprid loppet i dina kanaler • erbjudanden i butiken • använd #skördeloppet • fixa en vätskekontroll • gör en barnaktivitet • utmana andra företag i lagkampen • bjud löparklädda på en gåva • skördeloppsmeny • bra pris på sol/regnskydd/skoskavsplåster • gåva i loppets goodiebags • hejarklack vid företaget • uthyrning av solstolar • sälj färdigpackade picnickorgar • gratis frukt till alla
barn med nummerlapp • erbjud afterrun-meny • dela ut något • anordna en tokig tävling • ge priser till nummerlappslotteriet

Hur gör du för att få ut det mesta ur skördeloppet?
Börja planera redan i dag hur du drar nytta av folkfesten på bästa sätt!
Hedemora Friidrottsklubb • c/o Nordström, Smedsbo 160, 77690 Hedemora • Tel 070-2613057 • www.skordeloppet.se

bjud alla barn på deltagaravgiften & hoppborg!

Barnens
vän
2019

10000kr: Motsvarar GULD +
logo på barnens nummerlappar!
Obs: finns bara plats för en Barnens vän!

Sponsoransökan, Skördeloppet 2019 & 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 2019
och visionen är att locka 1000 deltagare om tre år (2022). 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.

•

Huvudsponsor får även ha banderoller eller flaggor utmed upploppet.

•

Prispallsponor, 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 30/6. Ju tidigare
bokning desto mer marknadsföring av ert företag!

Barnens
vän
2019

bjud alla barn på
deltagaravgiften
& hoppborg!

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

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

Hedemora Friidrottsklubb • c/o Nordström, Smedsbo 160, 77690 Hedemora • Tel 070-2613057 • www.hedemorafriidrottsklubb.se

