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Söndagen den 25:e mars 2018 arrangerar Islandshästföreningen Gandur utanför 
Helsingborg, Skåne, en stor inomhustävling för islandshästar. Tävlingen välkomnar både 
nybörjare till VM-ryttare och eventet firar hela 20-årsjubileum! 
 
Med fler än 1 000 personer i publiken, över 200 startande ekipage och ett 60-tal ideella 
funktionärer, blir Du som sponsor väl marknadsförd genom detta som är ett av Sveriges 
största PR-event för Islandshästen. Tävlingsformen heter Firmakeppni som har sitt 
ursprung från Island och är en populär, fartfylld och publikroande tävlingsform för alla. 

Vi kommer skänka 10% av vår vinst till välgörenhet för barn. 
 
Alla sponsorer blir presenterade av vår speaker. Du erbjuds även att visa din logga på vår 
hemsida www.islandshastensdag.se och presenteras på våra sociala medier.  
Vill Du synas extra mycket finns möjlighet att annonsera i vårt programblad, som delas ut till 
alla denna dag. Vid prisutdelningen kan du som klassponsor delta. Detta ska meddelas 
senast 2018-03-18. 
 
Vi ser fram emot att se dig som sponsor på Islandshästens dag 2018! 
 
Kontaktperson Maria Hallberg Johansson sponsor@islandshastensdag.se  

Med vänlig hälsning 
IHD-gruppen 
Islandshästföreningen Gandur 
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Välj ett paket du vill sponsra oss med, eller har du eget förslag? 

1. Som klassponsor 4 500 SEK, inklusive halv sida i programbladet, fördelas 
på placering 1-3. 

2. VIP klassponsor, till vinnaren 10 000 SEK, inklusive helsida annons i 
programbladet och 10 st slumpvalda ekipage. 

3. VIP klass 2a placeringen 2 500 SEK, inklusive ½ sida annons i 
programbladet och 5 st slumpvalda ekipage. 

4. VIP klass 3e placeringen 1 500 SEK inklusive 1/3 sida annons i 
programbladet. 

5. Ekipagesponsring 10 st slumpvalda inklusive 1/3 sida annons i 
programbladet 1 300 SEK 

6. Ekipagesponsring 5 st slumpvalda 500 SEK 
7. Lotteripriser för publik och funktionärer. 
8. Eget förslag. 
 

Programbladet trycks i A5 format. 

Läs mer på www.islandshastensdag.se, du hittar oss också på FB och Instagram. 

Kontaktperson Maria Hallberg Johansson sponsor@islandshastensdag.se  

Med vänlig hälsning 
IHD-gruppen 
Islandshästföreningen Gandur 
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