⭐ Sponsor og hingstesprang, Alpakkautstillingen 2022 ⭐
Tror ikke vi kan få presisert mange nok ganger hvor mye vi ser frem til årets utstilling! Vi gleder oss masse, håper
du også gjør det!
For å arrangere disse utstillingene er vi helt avhengig av sponsorer. Det er flere muligheter, først ut er sponsor av
fargeklasser og championat, avkomklasser og beste hingst/hoppe, se listen under:
Supreme Champion og Beste Norskavlede

7000,-

Helside + inngravering på Supreme pokal

Beste Hoppe og Beste Hingst

5500,-

Helside

Grå klasse og Champion Grå

4500,-

Helside

Svart klasse og Champion Svart

4500,-

Helside

Brun klasse og Champion Brun

4500,-

Helside

Fawn klasse og Champion Fawn

4500,-

Helside

Lys klasse og Champion Lys

4500,-

Helside

Hvit klasse og Champion Hvit

4500,-

Helside

Avkomklasse Lys hingst

2000,-

Halvside

Avkomklasse Mørk hingst

2000,-

Halvside

Avkomklasse Lys hoppe

2000,-

Halvside

Avkomklasse Mørk hoppe

2000,-

Halvside

En helside betyr at dere får plass til valgfritt innhold på en hel A5 side i utstillingskatalogen. Utstillingskatalogen
deles ut til alle som deltar på, og besøker, utstillingen. I tillegg til valgfritt innhold på halvside eller helside, vil
firmanavn/oppdretternavn annonseres under utstillingen, samt framheves i sosiale medier og på hjemmesiden til
foreningen frem mot utstillingen.
Det er også mulig å betale for de beste plasseringene i utstillingshallen.
Disse plassene er godt synlig fra tribunen der publikum sitter og gir god mulighet til å reklamere med f.eks.
plakater og bannere på grindene. Her er det følgende alternativer:
Bås v/ringen østsiden

5000,-

Ved baksiden av hallen

Bås v/ringen vestsiden

5000,-

Ved inngangsdøren

Bås v/ringen nordsiden

2500,-

Bak sekretariatet

Vi har også muligheter for andre annonseringer i utstillingskatalogen:
Katalogens forside (1/3)

2000,-

Helside på side 3 i katalogen

1500,-

Hel bakside i katalogen

2500,-

Helside ellers i katalogen

1000,-

Dobbel helside midt i katalogen

2000,-

Halvside ellers i katalogen

750,-

Det er førstemann til mølla på alle sponsormulighetene nevnt over, så her gjelder det å være raskt ute!
Under festmiddagen lørdag kveld har det blitt tradisjon med auksjon på hingstesprang. Her er det gode
muligheter for medlemmer å skaffe seg nytt og spennende genmateriale til flokken, og samtidig gi et bidrag til
foreningen. Det er mulig å bestemme en minstepris, så har du en bra hingst er det bare å ta kontakt! 🤩
Alle henvendelser gjøres på e-post til utstilling@alpakkaforeningen.no
Mvh Utstillingskomiteen 😊

