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Vår ideella förening Svenska P.R.E-föreningen för Pura Raza Española, ASCPRE,
kommer i sommar att arrangera en rasutställning med ridprov och dressyrtävling, I Feria
del Caballo P.R.E en Suecia, för den spanska hästrasen Pura Raza Española, P.R.E.
ASCPRE är den officiella rasföreningen för Pura Raza Española i Sverige och vi har
medlemskap i ANCCE, moderorganisationen i Spanien, samt samarbetsavtal med
stamboken LGPRE ANCCE med uppgift att verka som stambokens ombud i Sverige för
samtliga förekommande stambokstjänster.
Tävlingen går av stapeln 16-17 juni i år på Högbo Ridklubb i Sandviken. Under Ferian
anordnas förutom utställning och dressyrtävling även clinics och showinslag samt ges
information om rasen. Vi förväntar oss stort intresse med många deltagare och besökare
under de två dagarna.
Vi har tilldelats en kvalificerad spansk domare, Francisco Hernandez Moreno, från Sevilla
som ska döma den morfologiska utställningen och ridprovet.
Nu skriver vi till er med anledning av att vi vill erbjuda ert företag att synas under Ferian
genom att köpa en reklamplats. Det blir samtidigt en stor hjälp för oss att bedriva vår
ideella verksamhet.
Vi har 5 olika sponsorpaket att erbjuda:
I samtliga sponsorpaket ingår plats för logga och länk till ert företags hemsida på vår
föreningshemsida www.presverige.se samt via våra facebook-kanaler.
1. Sponsra en utställnings-/dressyrklass.
Det innebär att sponsrande företag/stuteri får ½ sida annons tryckt i programmet och sitt
namn uppläst som sponsor av en klass.
Pris: 1 000 kr eller produkter till ett motsvarande värde som används till klassens priser.
Medlemmar i ASCPRE erhåller 15% rabatt.
2. Sponsra en Championtitel.
Det innebär att sponsrande företag/stuteri får ½ sida annons tryckt i programmet och sitt
namn uppläst som sponsor av championtiteln.
Pris: 1 500 kr eller produkter till ett saluvärde av 2500 kr som används till priser.
Medlemmar i ASCPRE har 15% rabatt.
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3. Sponsor med monter
Det innebär att sponsrande företag/stuteri kan ha en ”monter” på anläggningen i eller i
anslutning till ridhuset där man gör reklam eller säljer sina varor eller tjänster.
Pris: 1 500 kr eller produkter till ett saluvärde av 2 500 kr som används till priser.
Medlemmar i ASCPRE erhåller 15% rabatt.
4. Annons i programmet.
Företaget/stuteriet får en annons i det tryckta programmet i A4 format.
Helsida (A4) Pris: 1 200
Halvsida (A5) Pris: 600 kr
¼ sida (A6) Pris: 300 kr.
Medlemmar i ASCPRE erhåller 15% rabatt.
5. Enbart logga och länk på hemsida och föreingens FB-sida/or.
Företagets logga och länk till hemsida/FB på ASCPRE´s hemsida.
Pris: 500 kr
Medlemmar i ASCPRE erhåller 15% rabatt.
Förutom att ni hjälper oss att finansiera detta evenemang är vi övertygade om att ni kommer
att ha glädje av annonseringen. Vi förväntar oss att det kommer vara ett stort intresse kring
årets P:R.E.-Feria. Här har ni stora möjligheter att finna en intresserad målgrupp för era
produkter och nå ut till en bred publik.
Välkommen att kontakta Therese Persson tel 072-317 03 54 eller maila till föreningen
feria.ascpre@gmail.com om ni är intresserade av att vara med som sponsor!
Med vänliga hälsningar

Lisa Mård
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