
 
 

DIAMANTSPONSOR   

SAMARBETSPARTNER SOM SKÄNKER PENGAR/TJÄNSTER/VAROR SOM GER OSS OVÄRDERLIGA INTÄKTER  

 Egna förslag och överenskommelser är möjliga mellan Företaget och Team Equus for Hope 

 Reklaminlägg varje månad på LinkedIn, Facebook & Instagram (Företaget mailar aktuell reklam till ansvarig) 

 Logotype med länk till egen hemsida på vår startsida och undersidor på  www.teamequusforhope.se 

 Logotype med reklam på storbildsskärm under tävlingen på Böda Sand (Företaget mailar aktuell reklam till ansvarig) 

 Egen skylt eller vepa i anslutning till banan under tävlingen på Böda Sand (produktion ingår ej) 

 Logotype på käpphästhinder som används på vissa av våra event och på Böda Sand under hela sommaren 
 

GULDSPONSOR  

ALT: 1 MÅNADSSPONSOR   ”STARS FOR HOPE” Poäng-Cup & Lotteri (Hoppning, Dressyr & Fälttävlan) 

 En egen månad (mars – oktober) till Ert Företag 

 Vinnarschabrak till häst med broderad Företags & Stars for Hopelogga (produktion ingår) 

 Prisrosetter i egna valda färger till vinnare med Företagsnamn på (produktion ingår) 
 

ALT: 2 KLASS-SPONSOR  ”BÖDA SAND JUMP FOR HOPE” Hopptävling för ponny 25–27 augusti  

 Egen hoppklass till Ert Företag 

 Vinnarschabrak/täcke till häst med broderat Företagsnamn/logga (produktion ingår) 

 Prisrosetter i egna valda färger till vinnare med Företagsnamn på (produktion ingår) 
 

FÖR MÅNADSSPONSOR OCH KLASS-SPONSOR INGÅR ÄVEN: 

 Reklaminlägg varje månad på LinkedIn, Facebook & Instagram (Företaget mailar aktuell reklam till ansvarig) 

 Logotype med länk till egen hemsida på vår startsida och undersidor på  www.teamequusforhope.se 

 Logotype med reklam på storbildsskärm under tävlingen på Böda Sand (Företaget mailar aktuell reklam till ansvarig) 

 Egen skylt eller vepa i anslutning till banan under tävlingen på Böda Sand (produktion ingår ej) 

 Logotype på käpphästhinder som används på vissa av våra event och på Böda Sand under hela sommaren 
 

VÄLJ både alt.1 och alt.2 (Månad + Klass) och bli uppgraderad till DIAMANTSPONSOR 
 

SILVERSPONSOR   
 Logotype med länk till egen hemsida på vår startsida och undersidor undersida på www.teamequusforhope.se 

 Logotype på storbildsskärm under tävlingen på Böda Sand  

 Logotypreklam på Facebook, Instagram & LinkedIn  

 Rosettsponsor 100 st i egenvalda färger med företagsnamn på 
 

BRONSSPONSOR  
 Logotype med länk till egen hemsida på undersida på www.teamequusforhope.se 

 Rosettsponsor 50 st i egenvalda färger med företagsnamn på 
 

KOSTNAD    
DIAMANTSPONSOR    Enligt överenskommelse 

DUBBELSPONSOR (Månad + Klass)  25.000 kr (kan delas upp enligt nedanstående) 

GULD MÅNADSSPONSOR   15.000 kr (betalas senast två månader före aktuell sponsormånad) 

GULD KLASS-SPONSOR     15.000 kr (betalas senast sista maj) 

SILVERSPONSOR    10.000 kr (betalas enl. överenskommelse) 

BRONSSPONSOR         5.000 kr (betalas enl. överenskommelse) 
 

SAMTLIGA SPONSORER får logotype på sponsortavlan under tävlingen på Böda Sand  

och har dessutom möjlighet att få plats som utställare den helgen.  

http://www.teamequusforhope.se/
http://www.teamequusforhope.se/
http://www.teamequusforhope.se/
http://www.teamequusforhope.se/


                  Avtalet gäller from 1 januari – tom 31 december 2023 

 

Följande avtal har tecknats mellan Team Equus for Hope och: 

 

FÖRETAGET_____________________________________________________________________________ 

 

Kontaktperson___________________________________________________________________________ 

 

Adress__________________________________________________________________________________ 

 

Mobil__________________________________________________________________________________ 

 

Mail___________________________________________________________________________________ 
 

DIAMANTSPONSOR        Värde enl.ök. 
 

DUBBELSPONSOR  (DIAMANTSPONSOR)      25.000 kr  
 

GULDSPONSOR  Stars for Hope     15.000 kr  
 

GULDSPONSOR   Böda Sand Jump for Hope   15.000 kr  
 

SILVERSPONSOR         10.000 kr  
 

BRONSSPONSOR          5.000 kr  
 

ÖVRIGT enl.ök.____________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Syftet med sponsringen är att stödja Teamets arbete för insamling till cancerforskning. 
 

Fakturering sker enligt överenskommelse via mail och skall betalas till Teamets bankgiro inom angiven tid. 
 

Avtal har upprättats i två exemplar, ett för vardera part. 

 

 
_____________________________________        
Ort & datum 

 

____________________________________________                      ___________________________________________________ 

Team Equus for Hope            Företaget 

 

 

KONTAKT   www.teamequusforhope.se  

Ann ” Bella” Rodhelind  

070-253 22 10  ann.rodhelind@telia.com 

http://www.teamequusforhope.se/
mailto:ann.rodhelind@telia.com

