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UTSTILLERE

NORWEGIAN
HORSE FESTIVAL

UTØVERE/
HJELPERE

Antall m2
innedørs

100

1000

480

NORWEGIAN
HORSE FESTIVAL

20 000

1 500
000

36 000

HESTER

DAGSBESØK

PREMIER

13 000
000
TOTAL
BUDSJETT

Tilbake etter pandemipause! Fra 1.-4. desember, andre
helgen i advent, blir Lillestrøm igjen samlingspunkt for
internasjonale ryttere i flere grener når den tredje utgaven
av Norwegian Horse Festival går av stabelen.

Med 17 års erfaring i å organisere internasjonale
ryttersportsarrangementer i Norge, fortsetter teamet bak
Arctic Equestrian Games og Norway Grand Prix suksessen
fra 2020. Norwegian Horse Festival arrangeres på Norges
Varemesses 36 000 m2 store innendørs anlegg, og bringer
hestesporten inn i hjertet av Lillestrøm.
I denne unike settingen vil du oppleve topp internasjonal
hestesport, men også bredde, kombinert med landets største
utstyrsmesse, show og underholdning. Det vil ose av jul
og topp hestesport denne helgen når et event av en slik
dimensjon for tredje gang arrangeres i Norge.
Vårt mål er fremdeles å bringe det beste av hestesporten
i sin fulle bredde i unike rammer med en eksklusiv
atmosfære til glede for sponsorer, utøvere, utstillere og
publikum.

VISJON

Norwegian Horse Festival
vil oppnå en kombinasjon av:
• Topp hestesport i en unik setting
• Skreddersydde muligheter for deg og dine gjester
• High level networking
• Økt verdi for våre samarbeidspartnere
• Skape et av Europas mest attraktive event
Vi ønsker å skape og tilføre ekstra verdi fra
forretningsmessig, sportslig og sosialt ståsted.
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MEDIA
I 2020 opplevde vi igjen bred eksponering, både
gjennom strategiske avtaler med mediapartnere og en
sterk profil, samt synlighet i sosiale media, skaper vi
merverdi for alle involverte parter.
SPONSORATER

Strukturen i oppsettet av programmet er utformet for å lage en plattform for
presentasjonen av våre partnere og sponsorer. Vi etterstreber et forhold som er
givende for begge parter, hvor begge oppnår egne predefinerte mål. Vi tror derfor
på individuelt tilpassede sponsorpakker. På Norwegian Horse Festival har vi som
mål å samarbeide med mange forskjellige sponsorer, og er klar til å ta imot 600
VIP-gjester, 100 utstillere og over 20 000 dagsbesøk i 2022. Hver og en av dem
er kanskje en potensiell kunde eller leverandør for ditt firma. I tillegg vil vi nå
mange hesteinteresserte i hele Norge, men også i Europa gjennom vår satsning
på media og TV. Vi streber etter å dele våre partnere og sponsorers budsjett inn
i tre deler: hospitality, synlighet og sportslig bidrag.
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PROMOTERING

Vi tilbyr mange unike måter å promotere
våre samarbeidspartnere på.
• VIP
• Klassesponsorater
• Arenareklame
• Hinder på banen
• Annonser i program
• TV-plakater
• Storskjerm reklame i arenaer
• Storskjerm reklame i messeområde
• ON SITE Reklame på vinduer gulv etc
• Redaksjonell omtale i sosiale media, programblad etc
• Utdeling av giveaways, magasiner og reklame

VIP / NETWORK BUILDING

Vår imponerende VIP-avdeling ligger helt inntil langsiden på arenaen.
Du kan høre hestene puste når de galopperer forbi mens du inntar et
gourmetmåltid eller mingler med andre sponsorer og finner nye kontakter.
VI HAR DELT INN VIP AVDELINGEN I TRE SONER:
• På første rad har vi 21 stk 6-mannsbord som er forbeholdt klassesponsorer som ønsker dette.
• På andre rad er det 21 stk 6-mannsbord som kan kjøpes for hele perioden som
tillegg i en pakke eller bare som VIP-bord.
• På tredje og øverste rad er det rigget to store barer samt bord og stoler til 100 personer.
Vi er stolte over å kunne presentere en nydelig buffe til alle måltider med godt og variert utvalg i vår VIP-avdeling.

Torsdag 1. desember 10:00-22:00

Lørdag 3. desember 09:00-23:00

Middag 17:00-19:30

Lunsj 12:00-14:30
Middag 17:00-19:30

Fredag 2. desember 09:00-23:00

Lunsj 12:00-14:30
Middag 17:00-19:30

Søndag 4. desember 10:00-17:00

Brunsj 12:00-15:00

PRISER
6-MANNSBORD
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

kr. 7 900 ekskl. mva
kr. 13 900 ekskl. mva.
kr. 16 900 ekskl. mva.
kr. 7 900 ekskl. mva.

PAKKEPRIS
VIP-bord/billetter inkluderer måltider som angitt under samt kaffe, snacks,
frukt og mineralvann. Vin og øl m.m. kan kjøpes separat på plass.
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Torsdag til lørdag
kr. 34 900,- ekskl. mva.
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PRISLISTE KLASSESPONSORATER NHF

KLASSESPONSORATER
Å være klassesponsor gir meget god
synlighet og eksponering.
SPONSORATET INKLUDERER:
• Sponsors navn på klasse i start-/resultatlister og i pressmeldinger,
både papir og nett. Navnet fremkommer i alle omtaler, reportasjer
og artikler skrevet om den aktuelle klassen.
• Disponering av 70 % av begge kortsider (60 meter) på digital
arenareklame i klassen
• Logo på pressevegger
• Tekst som leses opp på 15 sekunder før og etter din klasse
• Film til storskjerm og nett-TV som vises før, under og etter din
klasse, opptil 60 sekunder
• Link og logo på hjemmeside
• Deltagelse på premiesermoni for sponsor
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Ponni Cup, tre dager
Silver League begge kval., to dager
Gold leage begge kval., to dager
Diamond League kval., to dager
Lilletur CSI3* Begge kval., to dager
Medium Tour Begge kval., to dager
Store Tur CSI3*, torsdag kveld
Finale Silver League
Finale Gold League
Finale Diamond League
Toppscore CSI3*, fredag ettermiddag
X-Mas Show, fredag
CSI3* DERBY, fredag kveld
CSI3* 1,40m, finale, lørdag
X-mas Show, lørdag
Showklasse, lørdag kveld
CSI3* Grand Prix, lørdag kveld
X-Mas Show, søndag
CDI Lilletur Dressur, fredag
CDI Grand Prix Dressur, lørdag
CDI Lilletur Finale, søndag
CDI Kur Finale, søndag

60000
30000
35000
40000
45000
50000
60000
40000
50000
60000
75000
50000
125000
100000
75000
65000
175000
40000
35000
65000
50000
75000

Alle priser er eks. mva.
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REKLAME PÅ HINDER
Hinder på banen er en flott måte å
synes på. Design og bestill ditt eget

ARENAREKLAME

Hinder på banen er meget godt synlig, live så vel som på TV.
PRISER
Bruk i kun åpne klasser, minimum to pr dag: 10 000 kr
Bruk i alle hovedsprangklasser alle dager: 40 000 kr
Sponsor er selv ansvarlig for kostnader knyttet til produksjon
og transport av hinder.
Alle priser er eks. mva.

Selges i soner.
Bakgrunnen vil være
forhåndsdefinert.
I sonene kan sponsorene
har sin logo sentrert.
Alle prisene er eksklusive produksjon
av arenareklamen.

PRISER

Ring 1 ( Hall B)
Langside mot publikum pr 3 meter
(logo 260x900mm) kr. 15 000
Kortside pr. 3 m (logo 260x900mm) kr. 15 000
Høy bakvegg VIP-avdeling pr. 3 m lengde x 3 m høyde:
kr. 20 000,-.
Langside mot VIP og en kortside vil ha LED arenaboards
som disponeres 70 % av klassesponsorene i sin klasse.
De siste 30 % vil være hovedsponsor sin plass.
Alle priser er eks. mva.
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Norges Varemesse Lillestrø

NORWEGIAN
HORSE FESTIVAL
m

1. - 4.
DESEMBER
2022

TV PLAKATER
NORGES RYTTERFORBUND
N O RW EG I A N

EQ U EST R I A N

F E D E R AT I O N

www.hestefrelst.no

ANNONSE I
PROGRAMBLADET
Trykkes i 15 000 eksemplarer og deles
ut gratis under arrangement:

¹/¹ side: kr. 15 000,½ side: kr. 9 000,¼ side: kr. 5 000,Magasinet trykkes i format B:210 mm × H:297 mm
Alle priser er eks. mva.
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Vi har live sendinger av alle programelementer og studiosendinger
på vårt eget web-TV. Her selger vi plass til reklamefilmer. Disse
vil også gå på alle storskjermer på alle arenaer, messeområde og
oppvarminger.
I tillegg har vi avtaler med TV-stasjoner om sendinger. I forbindelse med disse sendingene leverer vi reklameplakater
som vises på TV i fem sekunder om gangen før og etter sendingen.
PRISER
WEB/TV Reklamefilm.
Pakke der reklamen vises minimum 10 x pr dag
Pris for lengde på reklamen pr påbegynte 30 sekunder: kr. 20 000,Alle priser er eks. mva.
Vi er også åpne for andre ideer og gleder oss til å ha en uforpliktende samtale med deg om
Norwegian Horse Festival.

Kontakt
EIRIK BERENTSEN

|

eirik@walber.no

|

+47 47240481

|

hestefrelst.no
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