
	

	

HÄSTRUNDAN ÖSTERLEN  
OCH GRANNAR - sponsorpaket 
I sommar är det dags för den tredje Hästrundan. I år med många spännande 
nyheter! Hästrundan arrangeras av aktörer inom hästnäringen i Sydöstra 
Skåne med omnejd, i samverkan under Föreningen Hästrundan.  
 

• I år satsar vi på tre dagar istället för fyra. Mer koncentrerat innehåll 
för besökaren. 

• Evenemanget flyttas till 26-28/6, detta för att ligga under en period 
när fler är lediga och har möjlighet att besöka oss. 

• Samarbeten mellan arrangörer uppmuntras så att det blir mer att 
uppleva på samma plats. 

• Grand final flyttas till lördag eftermiddag och kommer bestå av en 
kortare show, grillbuffé och underhållning.  

Vi tror att dessa förändringar kan göra att vi får ännu mer besökare. 
 
Självklart ska du vara med och synas tillsammans med Hästrundan 2020. 
Som samarbetspartner är du viktig för oss, du syns på olika sätt i samband 
med och inför Hästrundan och ditt ekonomiska bidrag hjälper till att 
genomföra evenemanget.  
 
Guldhäst  Silverhäst  Bronshäst 
• Er logotyp på allt tryckt 

material 
• Omnämnande på våra sociala 

kanaler 
• Presentation av företaget, länk 

och logotyp på hastrundan.se 
• Möjlighet att ställa ut på Grand 

(k)night eller hos  
annan arrangör någon av 
dagarna 

• 2 middagsbiljetter till grillbuffén 
på Svabesholm 

• 2 entrébiljetter till  
Grand (k)night 

 • Kortare presentation, länk 
och logotyp på 
hastrundan.se 

• Omnämnande på våra 
sociala kanaler 

• Möjlighet att ställa ut på 
Grand (k)night eller hos  
annan arrangör någon av 
dagarna 

• 4 entrébiljetter till 
Svabesholm 

 • Länk och logo på 
hastrundan.se 

• Möjlighet att ställa ut på 
Grand (k)night eller hos  
annan arrangör någon av 
dagarna 

• 2 entrébiljetter till 
Svabesholm 

Pris: 5000:-  Pris: 3000:-  Pris: 1000:- 
 
Övriga sponsringsmöjligheter 
Vill du sponsra med en högre summa och bli vår huvudsponsor, hör av dig så diskuterar vi 
innehåll och pris. Tycker du att en levande landsbygd är viktig och vill stödja evenemanget med 
en mindre summa. För 500:- står ditt namn eller företagsnamn på evenemangets hemsida. 
 
Boka din sponsorplats redan idag 
Skicka ett mail till sponsra@hastrundan.se med dina kontaktuppgifter så hör vi av oss. 


