HELGSTRAND EVENT
SPONSOR

UDENDØRSFACILITETER I TOP KLASSE TIL
NATIONALE OG INTERNATIONALE
RIDESTÆVNER I DANMARK

GRINDSTEDVEJ 54
9310 VODSKOV
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WWW.HELGSTRANDEVENT.DK

Sponsor
Partnerskab
Som en af Helgstrands partnere får du
muligheden for at blive brandet sammen med et
af verdens førende brands indenfor
rideverdenen. Med suveræne nationale og
internationale stævner og erfarne og
profilerede ryttere er din eksponering sikret.

Dit brand får adgang til et unikt og exceptionelt
ridepublikum af velhavende, passionerede og
loyale ryttere. Det er en unik mulighed for at
blive forenet med et top brand i branchen og
positionere dit brand i allerforreste række.

Helgstrand Dressage og Helgstrand Event
tilbyder adskillige løsninger til din eksponering,
afhængigt af dit fokus og dine mål. Vi er vært
for adskillige nationale og internationale
stævner hvert år og kommunikerer med hele
branchen.

TLF: +45 21 29 13 82
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Sponsor

Sponsorater
Vores ambition er at opbygge langvarige forhold til vores sponsorer ved at pleje og vise dit
brand til ridebranchen.
Vi sigter efter at sikre mere end blot et afkast af din investering og glæder os til at byde dig
velkommen til Helgstrands unikke verden med enorme ambitioner for ridesporten og industrien.

Content
Partnerskabsplatformene giver dig muligheden for at vise synlighed ved ridestævner afholdt af
Helgstrand Event i Danmark, og at placere dit brand helt i toppen af ridesporten ved siden af;
Helgstrand Dressage.
Vi tilbyder adskillige partnerkategorier med faste produkter og services, men vi har også meget
tilpasselige muligheder for at skræddersy partnerskabet. Vi er ivrige efter at imødekomme dine
behov og sikre at platformen passer til din virksomhed.
Al eksponering er synlig og aktiv for alle ridestævner hele året rundt, og ikke kun et enkelt stævne.
Se vores events her: helgstrandevent.dk/equitour-events/

TLF: +45 21 29 13 82
WWW.HELGSTRANDEVENT.DK

Sponsor

TLF: +45 21 29 13 82
WWW.HELGSTRANDEVENT.DK

5 - Stjerne Aftale
Eksponering

Digital

Hospitality & Aktivitet

Præsentationspartner ved

Logo og link på hjemmeside -

1 VIP-bord til 6 gæster til 2

DM i dressur eller Longines

Helgstrandevent.dk

events

EEF Nations Cup

-DM i dressur og Longines EEF
Logo and link på hjemmeside

3 x 3,0 m. banner på begge

Nations Cup

– Helgstranddressage.com

arenaer
Klasse sponsor for 2 klasser

Virksomhedsprofil på

1 udendørs salgsstand til 2

Helgstranddressage.com

events

pr. stævne

-DM i dressur og Longines EEF
Min. 2 opslag på sociale

1 dobbelt side i Event

medier om året på Helgstrand

Magasin

Dressages profiler på sociale
medier

Speaker annoncering under
ridestævner

Min. 4 opslag på sociale
medier om året på Helgstrand

Kommercielt spot via

Events profiler på sociale

hovedskærm og

medier

streaminglink (30 sec.)
2 årlige blogindlæg på
Logoeksponering på

Helgstranddressage.com

streaminglink
Spring med brand på til
ridebanespringning stævner*
Mulighed for at bruge
Helgstrand logo i brand
materiale**

*Ekstra omkostninger
**Alle markedsføringsaktiviteter skal godkendes af Helgstrand Event
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Nations Cup

25 billetter dagligt pr. event

4 - Stjerne Aftale
Eksponering

Digital

Hospitality & Aktivitet

2 x 3,0 m. banner på begge

Logo and link på hjemmeside -

1 VIP-bord til 6 gæster til 1 event

arenaer

Helgstrandevent.dk

-DM i dressur og Longines EEF
Nations Cup

Klasse sponsor for 1 klasse

Logo and link på hjemmeside

pr. stævne

– Helgstranddressage.com

1 udendørs salgsstand til 1 event
-DM i dressur og Longines EEF

1 hel side i Event Magasin

Virksomhedsprofil på

Nations Cup

Helgstranddressage.com
Speaker annonceringer
under ridestævner

25 billetter dagligt pr. event
Min. 1 opslag på sociale
medier om året på Helgstrand

Kommercielt spot via

Dressages profiler på sociale

hovedskærm og

medier

streaminglink (30 sec.)
Min. 4 opslag på sociale
Logoeksponering på

medier om året på Helgstrand

streaminglink

Events profiler på sociale
medier

Spring med brand på til
ridebanespringning stævner*

1 årligt blogindlæg på
Helgstranddressage.com

Mulighed for at bruge
Helgstrand logo i brand
materiale**

*Ekstra omkostninger
**Alle markedsføringsaktiviteter skal godkendes af Helgstrand Event
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3 - Stjerne Aftale
Eksponering

Digital

Hospitality & Aktivitet

1 x 3,0 m. banner på begge

Logo og link på hjemmeside -

10 billetter dagligt pr. event

arenaer

Helgstrandevent.dk

½ side i Event Magasin
Speaker annoncering under
ridestævner
Kommercielt spot via
hovedskærm og
streaminglink (30 sec.)
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Om Helgstrand Event
Helgstrand Event er en exceptionel stævneplads i Nordjylland som er vært for unikke og
engagerende ridestævner igennem udendørssæsonen. Der organiseres både nationale og
internationale, såvel som spring og dressur stævner. Det er ikke kun verdens bedste dressurog springryttere som rejser til Nordjylland, for at konkurrere på de fantastiske faciliteter som
Helgstrand Event har. Ambitiøse amatører og kommende ungryttere er også velkomne til at
nyde at konkurrere i samme kvalitetsmiljø.
Besøg Helgstrand Event: helgstrandevent.dk

Om Helgstrand Dressage
Helgstrand Dressage indkøber, uddanner og sælger elite dressurheste og tilbyder en
fantastisk service til kunder fra hele verden. Virksomheden har hovedkontor i Nordjylland,
Danmark, og også afdelinger i Tyskland og USA. Med topmoderne verdensklasse faciliteter
og et højt kvalificeret team af professionelle folk, sætter Helgstrand Dressage
internationale standarder for fremtidens dressursport. Med et team på 130 medarbejdere
og mere end 600 heste er Helgstrand Dressage blevet den førende stald i sin liga.
Besøg Helgstrand Dressage: helgstranddressage.com

Om Global Equestrian Group
Helgstrand Event er en del af Global Equestrian Group. Koncernen udvides konstant med nye
topsportsmærker og projekter, som er aktive i ridebranchen. Global Equestrian Group har
aktiviteter i dressur, ridebanespringning, events, medier, innovative projekter og detailhandel
med rideudstyr. Helgstrand Event i Danmark, Riesenbeck International Equestrian Center i
Tyskland og Palm Beach International Equestrian Center i Wellington, USA, er
eventvirksomhederne i Global Equestrian Group.
Besøg Global Equestrian Group: globalequestriangroup.com
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Kontakt detaljer
Hvis du har nogle spørgsmål så tøv ikke med at kontakte Head of Events &
Partnerships, Martin Thorbøll Pedersen

+45 22 89 31 45
mtp@gegroup.dk

WWW.INSTAGRAM.COM/HELGSTRANDEVENT/

WWW.HELGSTRANDEVENT.DK

WWW.FACEBOOK.COM/HELGSTRANDEVENT/

GRINDSTEDVEJ 54
9310 VODSKOV

