
 
 

 

Nedan finner ni de olika möjligheterna att exponera Ert företag hos oss på Nynäshamns Brukshundklubb. 
Längre ner på sidan hittar ni även de olika sponsorpaketen som vi erbjuder. 
 
Exponering på plats 
Ert företag har rätt att finnas på plats vid klubbens större arrangemang. 
Ett perfekt tillfälle att möta kunderna öga mot öga och tipsa om olika erbjudanden och tjänster. 
 
Sponsorsidan 
Ert företag kommer att synas under ”Våra sponsorer”, länken syns direkt från startsidan. 
Er logotyp kommer att vara klickbar och kopplas direkt till er hemsida.  
 
Överst på hemsidan 
Eran företagslogga kommer att finnas synlig överst på vår hemsida som har ca 17000 visningar varje år. 
Loggan kommer att vara klickbar och länkad mot Er hemsida. 
 
Skylt på appellplan 
Ert företag kommer att synas på appellplanen med en skylt som är 50x100 cm, Ert företag ansvarar själv för 
att tillverka och montera skylten. NBK ansvarar för underhåll av skylten i form av avtvättning. 
Apellplanen används för träning, tävling, prov samt kursverksamhet och skyltarna syns för både ekipage inne 
på planen och publik utanför. 
 
Skylt på klubbstugan 
Ert företag kommer att synas på vår klubbstuga med en skylt som är 50x100 cm, Ert företag ansvarar själv för 
att tillverka och montera skylten. NBK ansvarar för underhåll av skylten i form av avtvättning. 
Skylten syns för samtliga som besöker eller åker förbi klubben. 
 
 
 

Tillgängliga sponsorpaket på Nynäshamns Brukshundklubb 

Nivå 1 

minst 500:- 

Nivå 2 

mellan 2500-3000:- 

Nivå 3 

från 5000:- 

Sponsorsidan 
Exponering på plats 

Sponsorsidan 
Exponering på plats 
Skylt på appellplan 

Skylt på klubbstugan 

Sponsorsidan 
Exponering på plats 
Skylt på appellplan 

Skylt på klubbstugan  
Överst på hemsidan 

 
 

OBS! 
Samtliga av paketen gäller i 1 år från att t.ex. skylten är på plats eller logotypen är på hemsidan. 

Nynäshamns Brukshundklubb är ej momspliktig så avdrag för moms kan ej göras. 



Nynäshamns Brukshundsklubb arrangerar massor av tävlingar varje år i olika grenar inom hundsporten, 

med tävlande från både när och fjärran. Vi har även kurser årligen och samarbetar med Studiefrämjandet. 

 

Skärgårdscupen 

Skärgårdscupen är vår största lydnadstävling under året och infaller helgen efter midsommar. 

Här möts ca 100 ekipage från hela Sverige som under 2 dagar gör upp om vem som ska ta hem segern som 

årets cupvinnare. Här finns möjlighet att finnas på plats för att presentera eller sälja sina produkter/tjänster, 

vilket brukar vara uppskattat för både publik och tävlande. 

 

Skärgårdsutställningen 

Skärgårdsutställningen anordnas årligen i september och har mellan 100-200 anmälningar varje år med 

massor av olika raser. Även här finns möjligheten att finnas på plats. 

 

Agilitytävlingar 

Varje år har vi även agilitytävlingar på klubben, med mellan 100-200 starter! Detta är en väldigt rolig 

hundsport att titta på med mycket fart och fläng, vilket betyder att det inte bara lockar hundförare i alla 

åldrar utan även publik. 

 

Bruks- och lydnadstävlingar  

Utspritt över året har vi bruks- och lydnadstävlingar på klubben, där hundar och förare kämpar för att ta sig 

vidare upp i klasserna, vissa med målet att bli bättre och andra siktar på SM. Dessa tävlingar ställer höga krav 

på samarbetet mellan hund och förare, och bruksarbete sätter hundens naturliga egenskaper på prov! 

 

 

 
Besök oss på www.nynasbk.se! 

Kontakt: prinfo@nynasbk.se 
 


