
 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsring Nordiska mästerskapen i bruks och IGP (IPO) 

 
Inför Nordiska mästerskap för hundar 13-15 september som arrangeras av Värnamo 
brukshundklubb, årets förening 2018 i Värnamo och årets brukshundklubb i Sverige, gör vi 
en bilaga i Finnveden Nu. Den publiceras den 4 september. 
Bilagan kommer också att delas ut i samband med tävlingarna och fungerar som katalog. 
Den har plats för annonser och ska innehålla blandad information om hundar. 
 
På tävlingsområdet, som är i anslutning till Värnamo Brukshundklubbs klubbstuga, planeras 
det för diverse uppvisningar av Värnamo Brukshundklubb samt ponnyridning.  
Försäljning av mat och hundartiklar kommer att finnas på tävlingsområdet.                         
Det är mest publik på lördagen och söndagen.                                                       

 

Annons  
122mm bred 88mm hög 1/8 sida 4000+moms 
122mm bred 178mm hög ¼ sida 7500+moms 

122mm bred 360mm hög ½ sida 14000+moms 
I denna stora annons ingår också möjlighet att sätta upp banderoll på tävlingsplatsen samt 
ha försäljning av produkter på tävlingsplatsen. 

 

Sponsorkategori utan annons 

Sponsorkategori A  3000+moms 
Logga i bilaga samt ha försäljning av produkter på tävlingsplatsen 
Sponsorkategori B   2000+moms 
Försäljning av produkter på tävlingsplatsen  

Frågor till Anders Falk tel. 0738296318 eller per mail falkarna@gmail.com 
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Vänd 



Ca 50st tävlande från de nordiska länderna förutom Island. 
Bilagan i Finnveden Nu utgår i hela GGVV området till alla hushåll (ca 40000 exemplar) 
Bilagan ska användas som katalog samt läggas ut på lämpliga ställen i Värnamo 
Alla annonser kommer att faktureras från Finnveden Nu. 
 I samband med beställning skicka med faktureringsadress. 

Värnamo Brukshundklubb årets förening 2018 och årets brukshundklubb tackar på förhand för Er 
hjälp med att        marknadsföra vårt arrangemang. 

 

 

 

Annonsinfo: 
 
• Om annonsen levereras helt färdig: pdf. 
 
Vad manus ska innehålla: 
  
• Ett tydligt syfte/budskap.  
• Färdig text. 
• Bilder/ övrigt material. 
  
• Fullständiga kontaktuppgifter till den som ska ha korrektur om korr ska skickas (namn, mail, tel.) 
  
Teknisk information: 
  
• Bilder: (minst 180 dpi pixlar/tum) jpg, tif, psd, png, eps.(bilder bifogas ej i textfiler såsom word) • 
Logotype: eps/ai-format. 
   Viktigt med högupplösta bilder/logotyper i rätt format 
   text skrivs i mail eller bifogas i en textfil. 
  
• Inga Excelark, Power Point, fysiska papperskopior eller handskrivna manus. 
  
 
Annonsmaterial mailas till 
krister.kuhlwein@hallmedia.se 
 

 

 


