Hittaut 2021 Gotland
Sponsring
Folkhälsa, Gratis, Utomhus, Coronasäkert, Friskvård, alla kan oavsett ålder

Hittaut på Gotland 2020

HITTAUT AKTIVERAR BÅDE KROPP
OCH KNOPP!
”Underbart att komma ut i naturen. Blir nästan som ett gift när man
väl startat… För att inte tala om tävlingsinstinkten när andra
bekanta också håller på... man vill ju bli veckans raket!!!”

Nyheter 2021!
• 10 000 tryckta kartor som kommer spridas på Gotland
• 2 st checkpoint släpp, ett under våren och ett under sommaren
allt för att fler ska komma ut i naturen
• Fler områden än tidigare, i år så finns det kartor i Visby, Roma
Hemse, Klintehamn, Fårösund och Slite.

Guldpartner 2021
40 000 kr
•
•
•
•
•
•
•
•

Rätten att i sin kommunikation kalla sig guldpartner till Hittaut på
Gotland och använda hittaut logotype
Anges som Guldpartner på framsidan av papperskartan tillsammans
med företages logotype
Annonsplats på papperskarta
Exponering av förtags logotyp i appen
Sponsrad checkpoint med valfri placering och reklamskylt
Möjlighet att stå som värd hittaut träning eller ett checkpointsläpp
Möjlighet att bidra med vinster till den lokala tävlingen för att på så
sätt marknadsföra produkt/tjänst
Friskvårtdutmaning för alla anställda med introduktion av föreningen

Silverpartner 2021
10 000 kr
•
•
•
•

Rätten att i sin kommunikation kalla sig silverpartner till
Hittaut på Gotland och använda hittaut logotype
tillsammans med företages logotype
Anges som silver partner på karta
Sponsrad checkpoint med valfri placering och reklamskylt
Möjlighet att bidra med vinster till den lokala tävlingen för
att på så sätt marknadsföra produkt/tjänst

Checkpoint sponsring
2021
1000 kr /checkpoint
•

Sponsrad checkpoint och reklamskylt och info i app

Kontakta Anna-Karin Bergius
E:post : akbergius@gmail.com
Tfn: 0736-560 550
Moms
Partnern kan inte dra av momsen utan måste betala hela kostnaden. Detta eftersom det arrangeras av är
ideell förening och inte kan fakturera med moms.

