Vill du
sponsra
världens
vackraste
idrott?

Rytmisk Gymnastik är utsedd till världens vackraste idrott.
Gymnasten utför sina övningar med handredskap till musik.
Varje rörelse ska motsvara musikens karaktär och följa dess rytm.
De estetiska rörelserna, inlevelsen i musiken och sättet att
presentera kombinationen gör Rytmisk Gymnastik till en gren
som genom sina oändliga variationsmöjligheter
fascinerar såväl utövare som publik.

Halmstad RG:s gymnaster tillhör eliten i Sverige.
Vi har toppgymnaster i samtliga åldersklasser. För att
flickorna ska kunna utvecklas mer behöver vi ditt stöd.
Din insats går direkt till våra gymnaster i form av externa specialisttränare i rytmisk gymnastik, balett, styrka/kondition och idrottspsykologi, internationella tävlingar, träningsläger osv. Vårt mål är att
våra gymnaster ska kunna ha möjligheten att utvecklas så mycket
som möjligt i den idrott de älskar!
Halmstad RG är kontinuerligt arrangörer av tävlingar, uppvisningar
och läger och våra gymnaster tävlar på olika nivåer som region, riks
nationell och internationellt. Vid dessa tillfällen har du en chans att
synas med ditt varumärke!
Vill du sponsra våra duktiga gymnaster i Halmstad RG?
Välj något av våra sponsorpaket som presenteras till höger.
Vill du sponsra klubben på annat sätt, kontakta oss gärna.
Lizette eller Birgitta pratar gärna sponsring med dig:
Lizette Widing, sponsoransvarig och styrelseledarmot i Halmstad RG
Mobil 073 034 36 17 . E-post lizette.widing@halmstad.se
Skicka ditt marknadsmaterial till Birgitta:
Birgitta Selander, sponsoransvarig och styrelseledarmot i Halmtad RG
Mobil 073 329 99 39 . E-post birgitta.selander7@gmail.com

Gymnasterna i Halmstad RG tackar för ditt stöd!

Sponsorpaket
Guld / 10 000 kr

aLogotyp i programblad, informationsblad, skyltar,
affischer, stort tryck på träningskläder, väskor som tas fram under
sponsorperioden

aProva på rytmisk gymnastik med ditt företag
aHelsidesannons i samtliga programblad under sponsorperioden
aLänk och information om ditt företag på Halmstad RG:s hemsida
aSponsormedlemskap i Halmstad RG
a20 st biljetter till de evenemang Halmstad RG arrangerar

Silver / 5 000 kr

aLogotyp i programblad, informationsblad, affischer, medium tryck
på träningskläder, väskor som tas fram under sponsorperioden

aHalvsidesannons i samtliga programblad under sponsorperioden
aLänk och information om ditt företag på Halmstad RG:s hemsida
aSponsormedlemskap i Halmstad RG
a10 st biljetter till de evenemang Halmstad RG arrangerar

Brons / 2 500 kr
aLogotyp i programblad, litet tryck på träningskläder, väskor som tas
fram under sponsorperioden

aLänk och information om ditt företag på Halmstad RG:s hemsida
aSponsormedlemskap i Halmstad RG
a5 st biljetter till de evenemang Halmstad RG arrangerar

Sponsormedlemskap / 500 kr
aLogotyp i programblad och på Halmstad RG:s hemsida

Halmstad RG:s värdegrund
Halmstad RG ger barn och ungdomar en fysisk, psykisk
och kulturell utveckling. Vi anser att träning för barn
och ungdomar ska vara lekfull, allsidig och bör utformas så att barn kan få ett livslångt intresse för den.
HALMSTAD RG ERBJUDER
P Både bredd och elitverksamhet
P Kompetenta ledare
P Allsidig träning som leder till ökad kroppskontroll
P Gemenskap och glädje i en utvecklande miljö
HALMSTAD RG:S VÄRDERINGAR
P Allas lika värde
P Vi tar avstånd från doping och droger
P Vi tar även avstånd från mobbning
HALMSTAD RG:S LEDARE ÄR
P Erfarna och engagerade
P Ansvarstagande
P Lyhörda och positiva

w w w. h a l m s t a d r g . se

