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Exponera ert företag med skylt i 
Malmö Ridklubbs välbesökta ridhus!

Malmö Ridklubb är en av Sveriges största ridklubbar med närmare 800 aktiva medlemmar. Varje 
vecka har vi över 600 ridande elever i alla åldrar i vår ridskoleverksamhet. Vi har över 60 hästar 
på vår anläggning som ligger centralt i stadsdelen Hyllie. Omgiven av stadsdelarna Djupadal, 
Limhamn och Bunkefl o Anläggningen är modern med 4-5 stallbyggnader, 3 ridhus, utebanor 
och ridstigar i omgivningen. Vi är utan tvekan områdets största och mest öppna fritidsgård för 
ungdomarna med häst- och ridintresse.

Malmö Ridklubb bedriver hela veckan ridskoleverksamhet i våra 3 ridhus. Vår verksamhet är fullt 
uppbokad och varje kväll har vi 120 uppsittningar till häst och fullt med folk på läktaren som 
följer aktiviteterna. Vi räknar med att vi har minst 1.000 människor i omlopp på anläggningen 
varje vecka och besöker i något av våra 3 ridhus. Antingen som ridande eller som åskådare på 
läktaren.

Nu erbjuder vi er som vill marknadsföra ert företag och era varor/tjänster till vår publik att synas 
på plats med skylt i våra ridhus och samtidigt var med i utvecklingen av vår verksamhet.

Karsten Erichs    Mikael Hoff  Persson
Ordf. Malmö Ridklubb    
karre@informationsbolaget.se      

Stöd Malmö Ridklubb med 
en företagsskylt i våra ridhus!

Malmö Ridklubb är en av Skånes största ridklubbar med närmare 800  
medlemmar och drygt 600 barn/ungdomar/vuxna som varje vecka rider 
hos oss. Vi har drygt 60 hästar på vår anläggning i Hyllie med tre ridhus, 
utebanor och ridstigar i omgivningen. 

Nu söker vi företag som vill sponsra vår verksamhet. Vi erbjuder en skylt 
200x150 cm i något av våra ridhus.

Pris: 6.000 kronor för hela 2023.
Skyltkostnaden på 950 kronor exkl moms tillkommer och  
faktureras direkt till ert företag

I avgiften ingår att företaget får sin klickbara logotype på vår hemsida  
och även logotype på en samlingsskylt i vår cafeteria under rubriken
“Vi stödjer Malmö Ridklubb”

Vi hoppas detta låter intressant?

Fakta reklamskylt Malmö Ridklubb
Pris: 6.000 kronor exkl moms för 2023
Format: Bredd: 200 cm höjd 150 cm
Kontakt: 
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Intyg från arbetsgivare/uppdragsgivare

Härmed intygas att Camilla Larsson personnummer: 670407-4209 utför uppdrag för Malmö Ridklubb av år 
1920. Camilla innehar F-skattsedel och fakturerar Malmö Ridklubb 15.000 kr i månaden för utförda uppdrag 
Malmö Ridklubb har anlitat Camilla sedan januari 2021.

Intyget gäller:
Camilla Larsson 
670407-4209
Kumlatofta vägen 527 
27563 Blentarp.

Frågor besvaras gärna via telefon eller mail.

Mvh

Sonny Elfvin
Verksamhetschef
Malmö Ridklubb
sonny.elfvin@malmoridklubb.se
0709-600410
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Information och priser
Malmö Ridklubb driver en av Sveriges största ridskolor med över 600 uppsittningar i veckan.  
6 dagar i veckan bedriver vi en omfattande ridskoleverksamhet för barn, ungdomar och vuxna i 
våra 3 ridhus på vår ridanläggning på Hyllie.

Fakta reklamskylt på Malmö ridklubb      
Skylt i hållbart 3 mm hårdplatsmaterial 3 mm i 4-färg.
Mått: 2000x1000 mm  
Pris: 5.000 kronor inkl moms/år

Engångskostnad tillverkning av skylt 
tillkommer med 1.200 kr exkl moms

Kontakt:  Mikael Hoff Persson    Tex Engström
   0705-46 86 69    0722-596 166
   mikael@mpmedia.se   tex@panamor.com  
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