Sponsorpaket
Kristinehamns Pistolklubb
Kristinehamns Pistolkubb är en ideell skytteförening med inriktning på pistolskytte.
Vi är en av Värmlands största skytteföreningar, med ovanligt många aktiva skyttar, och är en av få
klubbar som anordnar flera nationella tävlingar varje år. Vanligtvis brukar vi årligen stå som värd för
5-8 större tävlingar, där det kommer gästande tävlingsskyttar från hela landet.
Vi samarbetar även med andra klubbar i regionen, där de får använda våra skjutbanor, för att
anordna sina nationella tävlingar, vilket gör att en skylt med er logga blir profilerad ofta, och till en
stor mängd skyttar med anhöriga.
Ditt sponsorbidrag är mycket viktigt för oss. Speciellt nu de kommande åren, då vi avser att rusta upp
och modernisera målanordningar, skjutbanor och renovera våra skjuthallar. Vi vill anpassa våra
lokaler och vår verksamhet, så att fler invånare i Kristinehamn kan få möjlighet att prova den
underbara sporten Pistolskytte.
Sponsorpaket
Innehåll
Sponsring.
På vår hemsida lägger vi in din logga på vår
sponsorsida, med länkning till din egen hemsida.
Möjlighet till huvudsponsring av enskild tävling.

Bas

Medel

Premium


















Skylt på vår sponsorvägg.
Reklam logga på förstasidan på vår hemsida, med
slogan och länk till din egen hemsida.
Logotype/slogan på våra inbjudningar/skjutprogram




Ett årligt företagsevent för upp till 10 st deltagare,
där ni får prova olika typer av skytte och
pistoler/revolvrar. (Kostnad för ammunition kan
tillkomma)



Sponsring

5.000 kr/år

10.000 kr/år

20.000 kr/år

Sponsorpaketet omfattar 12 månader, och faktureras per automatik i inför nästa sponsorsperiod. Det
finns ingen bindningstid eller uppsägningstid, utan du kan när som helst kontakta oss och meddela
om du vill upphöra med din sponsring. Föreningen är ideell så moms redovisas ej.
I samband med att sponsring med Medel och Premiumpaket startar, tar vi fram och sätter upp en
skylt med din logga. Du kan välja mellan 2 storlekar på din skylt. 600x600mm: 1500kr eller
600x1200mm: 2500kr. Detta faktureras separat som en engångskostnad. Loggan och ev. text som
ska användas tillhandahålls av dig i lämpligt format.
Anmäl ditt intresse till vår kassör Börje Millberg, borjemillberg@gmail.com, 070-694 01 77, så lägger
vi upp dig som sponsor.
Kristinehamns Pistolklubb
C/o Börje Millberg
Grindvaktarvägen 6
68137 Kristinehamn

Bankgiro 440-1535
E-Mail: styrelsen@krpk.se
Hemsida: www.krpk.se

