Sponsorerbjudanden Sprint-SM i Hudiksvall
I samband med arrangemangen av svenska mästerskapen i orientering 2019, kan vi erbjuda en rad tjänster
för dig som är intresserad av att synas. Samtidigt som du bidrar till att våra arrangörsklubbar, som arbetar
ideellt, lockar besökare till Hudiksvall och Hälsingland.
Programmet för Sprint-SM i Hudiksvall ser ut som följande;
Torsdag 30 maj
Resdag/Uppladdningsdag
Fredag 31 maj
Fm
SM-kval, individuell sprint
Em
Medeldistans, publik
Lördag 1 juni
Fm
SM-final, individuell sprint
Em
Sprintdistans, publik
Söndag 2 juni
Fm
SM-final, sprint-stafett
Em
Sprintstafett, 4-mannalag publik

Arena 1
Arena 1
Arena 1
Arena 1
Arena 2
Arena 2

Då det inom sprint-orientering är stor sekretess vart tävlingsområden samt de aktuella arenorna är, så är
nästan hela Hudiksvall avlyst för presumtiva deltagare och ledare. Därför uppger vi i detta skede bara att vi
kommer att utnyttja två olika arenor. För de som väljer att delta som sponsorer i vårt arrangemang kommer
givetvis att få kompletterande intern information, som ej får spridas vidare.

◢ Huvudsponsor på alla SM-tävlingar i Hudik 50 000 kr
Max 4 st huvudsponsorer. I priset ingår: logotyp på nummerlappar samt länkad logotyp på
www.sprintsm2019.se. Exponering av 5 st banderoller (1 x 3 m) på angivna platser på arenorna. Eget
VIP-tält/mässyta 5 x 10 m. Eget marknadsföringsmaterial i alla deltagarpåsar. 10 st måltidsbiljetter/dag
under tre dagar till kunder/leverantörer eller anställda. Övriga önskemål kan diskuteras.

◢ Guldsponsor på alla SM-tävlingar i Hudik 25 000 kr
Max 4 st guldsponsorer. I priset ingår: länkad logotyp på hemsidan www.sprintsm2019.se.
Exponering av 2 st banderoller (1 x 3 m) på angivna platser på arenorna. Eget VIP-tält/mässyta 3 x 3 m. Eget
marknadsföringsmaterial i deltagarpåsar. 5 st måltidsbiljetter/dag under tre dagar till kunder/leverantörer
eller anställda.

◢ Marknads/Informations/Rekryteringsyta 5 000 kr
Vill du finnas och synas där alla vill befinna sig? Och ha möjlighet att både sälja och informera om
just Er produkt/verksamhet? Eller kanske är Ni i stort behov av att rekrytera? Då är ett eget VIP-tält/mässyta
3 x 3 m på arenorna i Hudiksvall ett bra alternativ. Här erbjuds möjligheten för personlig kontakt.

◢ Sponsor på våra funktionärsvästar

5 000 kr

Max 6 st sponsorer totalt. Våra ca 100 st funktionärsvästar används under alla SM-tävlingar i Hälsingland och
kommer att synas tydligt av både deltagare, ledare och publik i samband med arrangemangen. Faktureras
direkt från underleverantör (exklusive moms).

◢ Banderollsponsor 1 x 3 m

3 000 kr/arr

Vill du synas där alla vill befinna sig? Då är en banderoll vid målfållan på arenan den bästa platsen.
Framtagning och tillverkning ingår i priset. Har du redan egen banderoll med ovanstående mått är kostnaden
1 500 kr. Övriga mått är ej tillåtna vid målfållan.

◢ Prissponsor

valfritt belopp

Under våra SM-tävlingar så delar vi ut hederspriser till de främsta samt till alla ungdomar i anslutande
publiktävlingar. Vi premierar priser som har koppling till Hälsingland eller nyttopriser ur ett
hållbarhetsperspektiv. I gengäld erbjuds reklamplats i anslutning till prisutdelning samt namn på vår
prissponsorlista på hemsidan www.sprintsm2019.se och vid prisutdelning.

◢ Leverantörssponsor

valfritt belopp

Att arrangera dessa SM-tävlingar i Hälsingland krävs en hel del material och tjänster för att få allt att fungera
med deltagare, ledare, publik och funktionärer. Här kan Ni bidra med det som Ni kan leverera. I gengäld
publiceras Ert företag på vår hemsida www.sprintsm2019.se och i vår leverantörssponsorlista i anslutning till
tävlingens resultatlistor.
Hör av Er så hittar vi en lösning just anpassade för Era behov.
Catherine Vennberg, Hudiksvalls OK
0730-46 33 02, catherine@linolo.se
Sprint-SM i Hudiksvall
Kommunikation, Marknadsföring och Media

Är Ni intresserad av att även synas på övriga SM-arrangemang i Hälsingland? Kontakta oss!
Programmet ser ut som följande;
Sprint/Sprintstafett
30/5-2/6
Ultralång
6/6
Veteran S+M+L
7-9/6
Lång
14-15/9
Medel/Stafett
20-22/9
Pre-O
27-29/9

Hudiksvalls
Alfta
Alfta
Segersta
Söderhamn
Bollnäs

Forsa OK, Hudiksvalls OK, Ljusdals OK
Alfta-Ösa OK
Alfta-Ösa OK, Edsbyns OK
Segersta OK, Söderhamns OK, Ockelbo OK
Söderhamns OK, Segersta OK, Ockelbo OK
Rehns BK

