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Samarbeta
med Hästrundan

Ett samarbete med Hästrundan ger ditt företag:

- Möjlighet att nå nya kunder, både skåningar och
turister. Visste du att det i Sverige finns ca 300 000
hästar och att ca 5% av Sveriges befolkning är direkt
engagerade i sporten? Lägg sen till alla familje-
medlemmar.

Du bidrar till :

- att stärka området och visa att
hästnäringen är viktig i vår region
- bibehålla en levande landsbygd
- verksamhet för barn och ungdomar

Vad är Hästrundan Österlen och grannar?

Hästrundan är ett evenemang för alla med ett hästintresse, stort som litet. Till evenemanget bjuds 
företagare och föreningar in att delta med sin verksamhet och den gemensamma nämnaren är att 
alla ska erbjuda något som kan relateras till häst. Hästrundan har funnits i tre år och bestått av ca 50 
programpunkter hos ca 25 aktörer med många nöjda besökare. Förra året blev grannarna fler och vi 
har nu aktiviteter i Sjöbo, Tomelilla, Ystad, Simrishamn, Kristianstad, Eslöv, Hörby, Skurup och Lund, 
men med ett fokus i Sydöstra Skåne där allting startade.

Sponsorpaket

I våra sponsorpaket ingår detta
Huvud

5000 kr +
Stora
4000 kr

Lilla
2000 kr

Stöd
500 kr

Logga i tryckt
material JA JA

Logga och länk
på hemsida JA JA JA

Företagspresen-
tation i sociala
medier

JA JA JA

Presentkort på
Hästrundans
aktiviteter värde
100 kr

JA 6 st 3 st 1 st

Ditt eller
företagets namn
på hemsidan

JA

Övrigt enligt
avtal JA

1. Huvudsponsor, kostnad 5000 kr +

2. Stora paketet, kostnad 4000 kr

3. Lilla paketet, kostnad 2000 kr

4. Stödsponsor, 500 kr

Huvud- 
sponsor

Stora
paketet

Lilla
paketet

Stöd- 
sponsor

Logo i tryckt 
material

JA JA

Logo och länk på 
hemsida

JA JA JA

Företags-
presentation i 
sociala medier

JA JA JA

JA 6 st 3 st 1 st
Presentkort på 
Hästrundans 
aktiviteter värde 
100 kr

Ditt eller 
företagets namn 
på hemsidan

JA

Övrigt enligt 
avtal

JA

ceciliahenrikson
Överstruket

ceciliahenrikson
Överstruket




