Dalumgaard Rideklub Sponsorskilt
Hvis du eller dit firma er interesseret i at give et årligt sponsorat til Dalumgaard
Rideklub og samtidigt få noget gratis reklame kunne et sponsorskilt i vores store
ridehal måske have interesse.
1 x skilteplads i den store ridehal koster 3.500 kr. + moms for et år
Vi er en stor klub med ca. 200 faste medlemmer. Derudover har vi en stor
handicap afdeling tilknyttet hvor vi i løbet af en uge har omkring 90 ryttere med
handicap eller andre specielle behov igennem. Vi holder mindst 4 klubstævner
hvert år med rigtig mange startere over en hel weekend med besøg af mange
familiemedlemmer. Derudover holder vi også løbende distriktsstævner inden
for både spring og dressur med omkring 200 startere + deres familier henover
en weekend. Endelig har vi flere ryttere der kommer udefra og får undervisning
af vores berider. Alt sammen noget der foregår i vores store ridehal, hvor skiltet
vil få sin plads.
Praktisk information:
 Skiltet vil hænge fra opsætning og et år frem.
 Efter et år vil vi kontakte jer og høre om I er interesseret i at hænge endnu
et år. Hvis ja, så sender vi en faktura på 3.500 kr. + moms. Hvis ikke tager
vi skiltet ned og tilbyder pladsen til en anden.
 Skiltet skal have en størrelse på 1 x 2 meter.
 Vi kan tilbyde at få lavet skiltet ved vores skilte leverandør til en favorable
pris på 1.000 kr. plus moms.
 Hvis du ønsker vi skal få lavet skiltet til dig skal du blot sende os din
billedfil. Hvis muligt må filen meget gerne være en ”eps-fil” eller en ”aifil”. Hvis du ikke har en sådan fil kan vores skilte-leverandør være
behjælpelig med at få din fil konverteret over til det rette fil-format.
Hvis du er interesseret så send en mail til rideklubbendalumgaard@gmail.com
eller tag direkte fat på Hanne Brechmann som kan træffes på 23402951.

