SIFK Mid Sweden IceDogShow
12 oktober 2019, Sundsvall
Inofficiell hundutställning
för spetsar & hundar av urhundstyp
Vill du vara med och synas vid ett trevligt tillfälle i hundvärlden?
Passa på hos oss, en trevlig och gemytlig hundutställning.
Annonsera i vår utställningskatalog,
kom och ställ upp Din monter och sälj Dina produkter!

Utställningen kommer att hållas på
Selångers IP i Bergsåker, Sundsvall
Tävlingsringen kommer att vara utomhus.
Montrar och dylikt kommer att erhållas plats
utomhus då ytan inomhus är lite begränsad.
Fika/lunch finns inomhus att handla
och där inne är hundar välkomna.

Kika gärna igenom vårt informationsblad.
Där finns info både om annonsering och
montrar samt även sponsring.
Information finns även på islandshunden.se
som är vår officiella kanal,
för både föreningen och utställningen.

Hjärtligt välkommen till en härlig höstdag med
ett härligt hundgäng i
Svenska Isländska Fårhundsklubben!
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Sponsring – Marknadsföring – Monter
A) Sponsring
All typ av sponsring är välkommet!
”den lilla summan, som den stora summan”
”en produkt, som flera produkter – stora som små”
Maila sifkutstallning@gmail.com om du/ni vill vara med och sponsra!
Alla som sponsrar (oavsett summa/produkt) erhåller en logga i
utställningskatalogen utan extra kostnad.
Vid större sponsring av pengasummor el produktvärde, ingår
marknadsföring i utställningsprogrammet, kontakta oss för mer info.
Vad får du som sponsrar? Förutom att synas i utställningsbladet så ser vi
till att våra sponsorer syns i våra sociala medier och övriga ställen där
utställningen syns.

B) Marknadsföring
Möjlighet att synas i Utställningskatalog finns, storlek på katalog: A5
Helsida, färg (strl 148*210)
Helsida, sv/v (strl 148*210)
Halvsida, färg (148*105)
Halvsida, sv/v (148/105)
1/16-del, endast loggor (74*27)

500:450:300:250:150:-

Samtliga priser är
inklusive moms, 25%

All annonserings-material skall mailas till: sifkutstallning@gmail.com
Materialet skall vara oss tillhanda senast den 25 september.
Tryckfärdigt material skall vara i pdf, png eller jpg.
Önskas hjälp med utformning och producering av annons måste
annonsmaterial vara oss tillhanda senast den 12 mars.
Samtliga annonsörer i katalogen erbjudes att sätta upp banderoll på
utställningsområdet (maxstorlek: 3x5m)
Annonsören själv ansvarar för att arrangörer får banderollen i tid före
utställningens dag, samt hämtning av denna när det är slut.

C) Monter
Alla är välkomna att sätta upp en monter för tex försäljning av produkter.
För de som bokar en helsidesannons i utställningskatalogen, så erhålles
en gratis monterplats. Övriga montrar: 300:-/monter.
Boka din monter på sifkutstallning@gmail.com
Försäljning av all typ av förtäring för människor är ej tillåtet, endast för djur.

www.islandshunden.se
sifkutstallning@gmail.com
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