Reklamplats i stora ridhuset
Lidköpings Ridklubb (LRK) erbjuder reklamplats i vårt stora ridhus som håller internationella
mått och standard.
LRK har över 700 medlemmar som varje vecka besöker anläggning vid ridlektioner och
tävlingar dessutom är ofta deras anhöriga med. Vi håller årligen runt 25 tävlingar på lokal,
regional och nationell nivå med stor uppslutning. Vi tar emot studiebesök och grupper som
kommer på besök – intresset är stort. LRK´s hemsida har årligen över 75.000 besök.
Långsidorna i ridhuset
Skyltarna trycks i stark vit vinyl och sitter mellan aluminiumprofiler. Du väljer helt vad som
skall tryckas och om du vill ha 4-färg, svart vitt, bilder, logotyps etc. Ni kan få skylten precis
som ni vill enligt er profil.
Reklamplatsen är 1,5 m hög och varje sektion är 5 meter bred. Totalt finns 8 sektioner på
varje långsida. Ni väljer om Ni vill köpa 2,5 eller 5 meter.
Pris:
2,5 x 1,5 m = 4.000:-/år
5,0 x 1,5 m = 7.500:-/år
Kortsidan i ridhuset
Det finns fyra reklamplatser på kortsidan av ridhuset.
3 m hög och 5 meter breda. Annars gäller samma som för reklamplatserna på sidan av
ridhuset.
Pris:
3 x 5 m = 10.000:-/år
Banderoll/skylt material
Kostnad för banderoll/skylt tillkommer enligt nedan*. Vi har en skyltleverantör som kommer
ta kontakt för utformning av skylten.
Pris :
2,5 x 1,5 m = 1.475:5,0 x 1,5 m = 2.950:3, 0 x 5,0 m = 5.300:- (kortsidan)

Boka plats nu – ring Anna Bolander 0733-553014
Alla priser är exklusive moms
*Faktura direkt från leverantören Solid Reklam av skylten/banderollen.

Ett bra alternativ eller kanske både och…
Namntavla i foajén – ett minne och tack!
I vår nya fräscha foajé kommer det finnas en tavla med namn på alla er som vill hjälpa till
med ett ekonomiskt bidrag. Företag som ger ett större belopp får en något större skylt
överst på tavlan.

För att få sitt namn på tavlan (minst men inte högst)
Företag:
5.000:Privatperson:
1.500:-

Gör såhär:
Betala in på Bg.nr 404-5738 och märk med ”entrétavla” och namnet som skall stå på skylten

