Det få r mån for åt være sponsor for Kumlegåård Spring Celebråtion
Et sponsorat er en professionel aftale, hvor sponsoren får noget af forretningsmæssig værdi til gengæld for
sit sponsorat. Det vil typisk være eksponering og omtale, men kan også være direkte adgang til potentielle
kunder. Her kommer en oversigt over, hvad Kumlegaard yder til gengæld for sponsorater til Spring
Celebration.

Sponsor: Naturalier/Ting og/eller beløb under DKK 5.000
Her taler vi om meget forskellige varer og ydelser, såsom foder, show tack, behandlinger m.v.
• Omtale på Kumlegaard Spring Celebrations hjemmeside, som derefter linkes til Facebook og deles.
• Navn/logo på fælles sponsorliste deles på vore sociale medier, hver gang der er nyt og minimum hver
uge frem til og med showet.
• Navn/logo deles eksklusivt på vore sociale medier minimum hver 14. dag frem til og med showet.
• Ret til at opstille en stand efter nærmere aftale samt uddele promoveringsmateriale. Der betales blot
350 DKK for brug af el.
• Eksponering via sponsorsiden i dagsprogrammet.
• Løbende omtale under showet foretaget af stævnespeakerne.
Såfremt der sponsoreres en vare af særlig værdi, kan yderligere eksponering komme på tale.

Bronze sponsor: DKK 5.000
•
•
•

Samme ydelser som ovenfor, men derudover:
Kort eksklusiv præsentation af sponsor på Kumlegaard Spring Celebrations hjemmeside. Der linkes
og deles efterfølgende.
Ret til 1 poster/banner/plakat, som placeres i opvisningshallen mellem to spær i siden overfor
tilskuerpladserne. Sponsor sørger selv for produktion af det, som ønskes opsat.

Sølv sponsor: DKK 10.000
•
•
•
•

Samme ydelser som beskrevet ovenfor, men derudover:
Navn/logo deles eksklusivt på vore sociale medier minimum hver uge frem til og med showet.
Eksklusiv specialartikel om sponsor på Kumlegaard Spring Celebrations hjemmeside. Der linkes og
deles efterfølgende.
Ret til 2 posters/bannere/plakater, som placeres i opvisningshallen mellem to spær to forskellige
steder i siden overfor tilskuerpladserne. Sponsor sørger selv for produktion af det, som ønskes opsat.

Guld sponsor: DKK 25.000
•
•

Samme ydelser som beskrevet ovenfor, men derudover:
Ret til at få vist en reklamespot af maksimalt 20 sekunders varighed som streaming. Kumlegaard
Spring Celebration har streaming tjeneste fra showet, og i forbindelse med pauser, baneharvning
m.v. kan tiden udnyttes til reklamestreaming. Sponsor sørger selv for produktion af det, som ønskes
streamet. Materialet skal være RHV selskabet i hænde senest 1 uge før show start.

Hovedsponsorater, herunder titelsponsorat (DKK 50.000-100.000)
•

Hvis interesse for dette, kontakt Poul Møller (2093 0100) for en nærmere drøftelse.

Klassesponsorater
•

Pengesponsorater kan efter aftale med Kumlegaard fordeles over en eller flere klassesponsorater.
Sponsoren har udover de andre ydelser her mulighed for at medvirke ved klassens
præmieoverrækkelse.

Generelle kontaktpersoner vedrørende sponsorering af showet:
•
•

Natasha Møller (4272 6963)
Annette Møller (2815 0324)

