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PM Annonsering och sponsring
Sponsorer, produktplacering och annonsering i R-apporten, på webben och i
klubbens lokaler och på klubbens ytor
www.ubhk.se
Reklamplats på Webben kostar 1500 kr/helår, 800 kr/halvår, 500 kr/kvartal. Annonsören
står själv för att skicka in önskad reklambild till webmaster. Avtal tecknas med kassör.
Tekniska frågor tas med webmaster@ubhk.se. Faktureringsavgiften är inräknad i
ovanstående pris. Lite teknisk information: websajt: www.ubhk.se, gif eller jpg-bild,
140x45 pixlar, vidarelänkning till önskat sajt.
Radannonserna på webben (www.ubhk.se) är avsedda för privatpersoners annonser
riktade till andra privatpersoner. Annonseringen är gratis. Radannonserna är inte
avsedda för annonser för företagare eller för kommersiella tjänster.
R-Apporten
Klubbmedlemmars annonser kostar 300kr/helsida eller 200 kr/halvsida.
Företagsannonsering kostar 500 kr/helsida eller 300 kr/halvsida. Annonsen bokas hos
redaktionen för R-Apporten och faktureras av kassören om den inte betalts före sista
stoppdatum för insändande av bidrag till R-apporten. Om annonsen inte förskottsbetalas
tillkommer faktureringsavgift.
Tävlingar
Sponsoransvarig för respektive tävling är ansvarig för de överenskommelser som görs
med respektive företag. Sponsoransvarig (eller tävlingsansvarige om ingen
sponsoransvarig utsetts) ansvarar för att avtalet fullgörs från UBHKs sida. För varje
sponsrad tävling skall tävlingsansvarig/sponsoransvarig föra förteckning över sponsorer
och sponsrade varor. Listorna lämnas löpande till kassören för att biläggas bokföringen.
Sponsring med priser eller pengar till enskilda tävlingar för
• minst 500 kr ger omnämnande av företag i text på programbladet och i
rapportering på webb och i R-Apporten. Texten är satt i samma typsnitt och
storlek som övrig löpande text på programbladet.
• minst 1000 kr ger möjlighet till att få sin logotype exponerad på programbladet, i
resultatlistan samt i rapporteringen i R-Apporten.
• minst 1500 kr ger möjlighet till att få sin logotype exponerad på programbladet, i
resultatlistan, både i pappersversionen och på www.ubhk.se, samt i
rapporteringen i R-Apporten. Möjlighet finns att hänga upp banderoller runt
tävlingsplanerna eller vid prisutdelningen.
Sponsorer som regelbundet sponsrar med priser eller pengar till tävlingar för minst 2000
kr/säsong har möjlighet till att få sin logotype exponerad på programbladet, i
resultatlistan, både i pappersversionen och på www.ubhk.se, samt i rapporteringen i RApporten. Möjlighet finns att hänga upp banderoller runt tävlingsplanerna eller vid
prisutdelningen.
Studiefrämjandet är medarrangör
Studiefrämjandet skall ses som medarrangör till alla klubbaktiviteter där så är tänkbart.
Deras logotype skall finnas med på inbjudningar till kurser och på inbjudningar till
föreläsningar och uppvisningar. Detta gäller både i pappersversionen på inbjudan och i
webb-versionen av inbjudan. Detta då varje aktivitet där Studiefrämjandet varit med och
samarrangerat ger 400 kr till klubben.

Klubbstugan
I klubbstugan undviker vi att ha reklam för företag eller produkter/tjänster som försäljs
av privatpersoner på annat än därför avsedd plats. På anslagstavlan finns möjlighet att
sätta upp reklamblad eller informationsblad om olika produkter och verksamheter.
Information som är äldre än 1 månad riskerar sorteras ut. Allt som sätts upp måste
dateras för att den som är ansvarig för anslagstavlan ska kunna sortera bort inaktuell
information.
Övrigt
Övriga frågor vad gäller sponsring eller annonsering/produktplacering hänskjuts till
Styrelsen.

