SPONSORPAKET
____

DIAMANT 12000 KR
Företagslogga på
klubbkläder placering A
samt badmössor
____

GULD 8000 KR
Företagslogga på
klubbkläder placering A
____

SILVER 4000 KR
Företagslogga på
klubbkläder placering B
____

HALMSTAD
TRIATHLON & MULTISPORT
De båda klubbarna Halmstadtriathleterna och Team Triathlon & Multisport har från
och med årsskiftet gått samman och bildar tillsammans Halmstad Triathlon &
Multisport. En klubb som sätter träning, gemenskap och glädje i fokus. Vår klubb
välkomnar alla, så väl nybörjaren som professionella, ung som äldre. Detta ger oss
en bredd i vår verksamhet som vi är stolta över. Från vår uppskattade
ungdomsverksamhet, aktiva motionärer till atleter som tävlar på elitnivå med fina
prestationer, både nationellt som internationellt. Klubbens primära fokus är så klart
triathlon men även andra uthållighetsidrotter som exempelvis löpning, cykling,
mountainbike, simning, längdskidåkning och swimrun.
Klubben har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet med engagerade ledare, där
triathlon (som består av simning, cykling och löpning) ger en mångsidig och rolig
träning för våra barn och ungdomar. Triathlon, passar även utmärkt för både
motionär som elit och klubbens gemensamma träningar är uppskattade. Utbudet av
tävlingar är stort och våra medlemmar syns på flera av de stora
tävlingsarrangemangen så som Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen,
IronMan Kalmar och Jönköping, Lidingöloppet, Göteborgsvarvet liksom på de
mindre lokala arrangemangen.
Vi har även ambitionen att fortsätta utveckla klubbens två tävlingar, som lovordas
av de tävlande: Sött & Salt – Halmstads alldeles egna swimrun-tävling samt
Halmstad Triathlon – en mycket uppskattad triathlontävling för både motionär och
elit.

Och så klart
→Banner på klubbens
hemsida
→Logga i klubbens
nyhetsbrev

KONTAKT
Halmstad Triathlon &
Multisport
Annette Wephton
e-post annette@wephton.se
mobil 0708 403572
SENAST 15 mars 2021

I och med att vi bildat en ny gemensam klubb, Halmstad Triathlon &
Multisport, tar vi fram både en ny logga och nya klubbkläder.
Vill du och ditt företag synas på våra nya klubbkläder och på så sätt stödja
vår nystartade klubb?
Vi erbjuder följande tre sponsoralternativ:
SILVER, till en kostnad av 4 000 kr (6 st platser)
Mindre logga på klubbkläder, placering B (ärm eller ben)
Banner på klubbens hemsida
Logga i nyhetsbrev som går ut till klubbens medlemmar ca 9ggr/år
GULD, till en kostnad av 8 000 kr (3 st platser)
Logga på klubbkläder, placering A (fram eller baksida av ovandel)
Banner på klubbens hemsida
Synlig i trycksaker samt
Logga i nyhetsbrev som går ut till klubbens medlemmar ca 9ggr/år
DIAMANT, till en kostnad av 12 000 kr (1 st plats)
Logga på klubbkläder, placering A+ (framsida på ovandel)
Banner på klubbens hemsida
Synlig i trycksaker samt
Logga i nyhetsbrev som går ut till klubbens medlemmar ca 9ggr/år

För bokning av sponsorpaket välkommen att
kontakta
Annette Wephton
Halmstad Triathlon & Multisport
via e-post annette@wephton.se alternativt
mobil 0708 403 572

OBS Senast den 15 mars behöver klubben underlag
(tryckklar pdf) för att hinna få fram klubbkläder till
årets säsong.

