DELTA I

2-4/7
2021

HÄSTRUNDAN

“Hästrundan Österlen och grannar” blir ”Hästrundan Skåne” 2021, därför vill
Föreningen Hästrundan bjuda in Skånes alla hästföretagare/föreningar att
delta och visa upp sin hästverksamhet!
Syftet med evenemanget är att visa upp den bredd som finns inom näringen och
tillsammans synas och få flera kunder.
För att vara med i evenemanget arrangerar du någon aktivitet på din anläggning. Det
kan vara aktiviteter för barn, vuxna, hästbitna eller nybörjare. Exempelvis uppvisning,
clinic, utställning, tävling eller prova-på, bara fantasin sätter gränser. Det enda kravet
är att ni som deltar i Hästrundan anordnar aktiviteter med hästtema och alla
aktiviteter ska vara öppna för besökare, bokade eller obokade väljer du själv.
Du kan arrangera aktiviteter någon eller alla dagarna från och med fredag 2/7 till och
med söndag 4/7 och du bestämmer själv hur ditt program ska se ut och om det ska
vara gratis för besökare eller ej. Behöver du inspiration eller vill diskutera idéer tveka
inte att höra av dig till programansvariga via mail: hastrundan@hastrundan.se

Anmälan
Du anmäler ditt deltagande i Hästrundan genom att fylla i anmälningsblanketten du
kommer till via denna länk: https://forms.gle/MU1GfdDGMRqGhoro9
För att kunna marknadsföra evenemanget under lång tid vill vi veta så snart som
möjligt vad du tänker göra. Så fort din aktivitet är anmäld lägger vi upp den på
www.hastrundan.se
Vill du vara med men vet inte riktigt vad du ska göra eller vill du ha din aktivitet på en
annan anläggning, hör av dig till oss för råd.

Marknadsföring
Hemsida, facebook och instagram kommer vara de kanaler vi använder för att
informera om evenemanget, för att dra besökare till dessa kanaler kommer vi
använda oss av digitala annonser och arbeta med pressrealeser. Vi kommer också
trycka upp flyers och affischer som distribueras till alla deltagare och som vi
hoppas ni hjälper till att sprida på så många ställen som möjligt.
Att delta i Hästrundan är ett sätt att synas då många aktörer går samman och
marknadsför sig tillsammans och därmed syns mer. Det är också viktigt att alla
som deltar i Hästrundan hjälper till att marknadsföra evenemanget genom att
sprida det i sina kanaler.
Titta gärna redan nu hur det ser ut på hemsidan så vet du vad vi behöver för
information: www.hastrundan.se

Att delta i Hästrundan kostar:
Ideella föreningar
Deltagande företag 0-3 heltidstjänster
Deltagande företag 4-10 heltidstjänster
Deltagande företag över 10 heltidstjänster

300
400
500
750

kr
kr
kr
kr

I priset ingår: synlighet i marknadsföringen och medlemskap i föreningen
Hästrundan.

Arrangör
Alla deltagande aktörer genom föreningen Hästrundan. Föreningen har anlitat
Pernilla Colhag och Cecilia Henrikson för hjälp med genomförande och är de som
ni kommer ha kontakt med inför eventet.

Varför ska du var med på hästrundan?
•
•
•
•
•

Du får marknadsföring till ett mycket lägre pris än om du hade gjort det helt
själv
Ökad synlighet som gör att du når nya kunder vilket kan ge mer affärer på
kort och lång sikt
Vi stärker tillsammans hästnäringen i Skåne och visar att detta är ett område
där hästnäringen är viktig.
Du breddar ditt kontaktnät
Gemenskap med andra företagare/föreningar som kan leda till nya
samarbeten.

Välkommen med din anmälan
önskar
Föreningen Hästrundan

