
BRUKS •  IGP •  MONDIORING •  PATRULL
26–28 AUGUSTI •  LEKSANDSponsoravtal

Svenska mästerskapen i bruks, IGP, mondioring
och patrull. 26–28 augusti 2022 på Siljansvallen, Leksand.

Svenska Mästerskapen i grenarna bruks, IGP, mondioring och bruksprov patrull arrangeras år 2022
av Svenska Brukshundklubben Daladistriktet. SM är årets höjdpunkt för aktiva ”hundmänniskor”
och samlar ett 150-tal tävlande och en beräknad publik på ca 8000 personer tillresta från hela landet.

Möjlighet finns att teckna valfritt sponsoravtal:

I samtliga paket ingår även reklam på hemsidan och evenemangets Facebooksida samt plats för logotyp på
hemsidan. Sponsorerna ansvarar själva för att logotyp i högupplöst format skickas till arrangören. Gällande
eluttag vid montrar kan eventuellt större eltillgång än det som ingår i monterplatsen ordnas mot extra kostnad.

En större yta för marknadsplats kommer att erbjudas i direkt anslutning arrangemanget (se sida 3)
där det finns möjlighet att även boka enbart monterplats utöver övriga sponsorpaket:
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SM-arrangör 2022
SBK Daladistriktet 
802459-7448   sm2022@sbkdaladistriktet.se

APPELL LÄGRE HÖGRE ELIT

HUVUDSPONSOR

BOKNING AV MONTERPLATS

2000 SEK
• Annons eller logotyp
 i SM-katalog (halvsida).

2500 SEK HELA HELGEN (26–28 AUGUSTI)
• Mått på monterplats: 3x3 m

50 000 SEK
• Sponsorpaket som ELIT.
• Ensamrätt som branschsponsor. Först inkomna avtal
 inom respektive bransch har företräde.

5000 SEK
• Annons eller logotyp
 i SM-katalog (halvsida).
• Plats för en rollup
 (egen).

10 000 SEK
• Annons eller logotyp
 i SM-katalog (halvsida).
• Plats för två rollups
 (egna).
• Monterplats 3x3 m inkl.
 ett eluttag.

25 000 SEK
• Annons eller logotyp
 i SM-katalog (helsida).
• Plats för två rollups (egna).
• Monter 6x3 m inkl.
 ett eluttag.
• Tryck på kläder.
• 10 matbiljetter.
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KONTAKTUPPGIFTER:
Sponsoransvarig SBK Daladistriktet
Kristina Jugas
076-806 05 20
kristina.jugas@sbkdaladistriktet.se

BEKRÄFTELSE AV SPONSORAVTAL
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SM-arrangör 2022
SBK Daladistriktet 
802459-7448  sm2022@sbkdaladistriktet.se

Val av sponsorpaket:
 APPELL
 LÄGRE
 HÖGRE
 ELIT
 HUVUDSPONSOR

 Monterplatsbokning 3x3 m

Företagsnamn:

Organisationsnummer:

Kontaktperson:

Telefonnummer:

E-post:

Övriga upplysningar:
(t.ex. övrig ö.k.)

Ifylld blankett skickas sedan till kassor@sbkdaladistriktet.se
alternativt postas till: Lars Holm, Hagsandsvägen 3, 772 90 Grängesberg.

Namnteckning behörig firmatecknare 
(Signera digitalt via signera.ebox.nu)

Namnförtydligande

Observera att arrangören ska bekräfta avtalet skriftligt för
att det ska vara bindande. Vid inställt evenemang eller vid
genomförande utan publik återbetalas 90 % av sponsor-
beloppet om ingen annan överenskommelse finns.
Arrangören är inte skyldig att fullgöra avtalet eller ersätta
eventuella skador eller övriga direkta eller indirekta
kostnader till följd av inställt evenemang oavsett anledning.

https://signera.ebox.nu/


MONTEROMRÅDEN

SM-arrangör 2022
SBK Daladistriktet 
802459-7448   sm2022@sbkdaladistriktet.se
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