Vi søker sponsorer !

24 til 26. Mai 2019 arrangerer Villingur Islandshestforening på nytt world ranking ridestevne for
islandshester på Forsand. Første gang vi var vertskap for et stevne av et slikt format,
var sommeren 2011.

På nytt inviterer vi eliteryttere både fra hele landet Fossanmoen, og Forsand blir nok en gang et
tyngdepunkt for islandshest sporten både i Rogaland og i Norge.
Villingur Islandshestforening arbeider for å utvikle ryttere til et internasjonalt nivå, og flere av
medlemmene våre har også hevdet seg både nasjonalt og internasjonalt. Foreningen har stor
aktivitet, og vi ønsker at hesteidretten skal bidra til et sunt miljø både for barn, unge og voksne.
Islandshesten er blitt et samlingspunkt for lokalsamfunnet på Forsand, og kommunen har vært en av
de økonomiske støttespillerne til større arrangement i foreningens regi.
Villingur Islandshestforening ønsker å gi stevnedeltakerne en unik opplevelse som bidrar til at de
kommer tilbake både til Forsand og regionen.
Vi inviterer deg hermed til et samarbeid for å profilere både Rogaland og Forsand – næring og fritid.

Sponsoransvarlige for Villingurstevnet 2019
Bjarne Fossan
mobil: 90 13 34 41
e-post: bjarnefossan@outlook.com
Øystein Thoresen mobil: 90 06 21 21
e-post: oystein.thoresen@xlcontainer.no

Mange valgmuligheter

I forbindelse med Villingurstevnet 2019, tilbyr vi profileringsalternativer i ulike prisklasser.

Hovedsponsor:

Vi vil ha flere likestilte hovedsponsorer. Hovedsponsorer vil bli presentert med firmalogoer på
stevneprogrammet. Vår gjenytelse til hver av hovedsponsorene, er at foretaket kan ta med inntil ti
gjester som blir med på en fire timers tur på islandshestryggen opp til toppen av fjellet Uburen i
Forsand. Vi garanterer at gjestene både kommer til å huske turen, og snakke om den etterpå!
Pris: 25.000 kr

Stadionreklame:

Rundt stevneplassen vil det være klargjort for å stette opp stadionreklame. Ønsket høyde er 100 cm.
Dette er markedsføring som både er synlig i øyeblikket, og som også blir fotografert av de mange
ivrige fotografene under stevnet.
Annonsør er selv ansvarlig for utarbeiding av bannermateriell, men vi kan bistå med henting og
levering etter avtale.
Pris: 2.000 kr

Sponsing av enkeltøvelser:

Et islandsheststevne består av en rekke forskjellige øvelser. Øvelsene for både ungrytter og senior
kan sponses. Dette innebærer at sponsor annonseres av stevnespeaker under aktuell øvelse. I tillegg
vil også stevneprogrammet fortelle hvem som sponser den aktuelle øvelsen. Hver øvelse har både en
kvalifiseringsdel og en finale.
Aktuelle øvelser som kan sponses: Tølt, firgang, femgang. T2, speedpass og stilpass.
Pris: 6.000 kr per øvelse

Annonseplass i program:

Stevneprogrammet deles ut både til utøvere og publikum. Programmet blir trykket som et hefte i A5format.
Pris: helside 2000 kr, halvside 1000 kr
Alle sponsorproduktene kan kombineres.
En kan eksempelvis gjerne ha både annonseplass i program og være hovedsponsor.
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