Vil du være vores næste sponsor ???

Til sponsorerne
MHDK er avlsforeningen for Miniaturehesten i Danmark. Foreningen blev dannet i 2016 som en
sammenlægning af to avlsforeningen for miniatureheste DK, og MHDK har i dag den officielle EU
anerkendelse som stambogsførende forening for racen Miniatureheste i Danmark
Foreningen tæller 70 medlemmer, der sammen med deres familiemedlemmer, deltager aktiv i foreningens
arrangementer rundt omkring i landet. Foreningen afholder årlige hingste- og hoppekåring, samt føl- og
plagskuer. Herudover afholdes løbende en række aktiviteter, stævner, shows, Clinic, samt træningsdage.
Mange af foreningens medlemmer deltager ligeledes aktivt på de mange årlige dyrskuer.
Der skal mange præmier til, for at afholde et show, stævne eller andet. Vi vil rigtig gerne kunne dele gaver,
pokaler eller andet ud til de fleste deltagere, og tager derfor glædeligt imod enhver form for donation eller
sponsorat.

Hvordan sponserer man?
Du har altid mulighed for at sponsere en gave. Det kan være en gave enten til hesten eller dens
ejer/handler. Vi er meget taknemmelig for hvert et sponsorat, uanset beløbsstørrelse
Alternativt kan du betale et sponsorat, foreningen vil herefter sørge for at indkøbe en præmie for dig.
Afregningen kan ske via bankoverførsel eller mobilepay

Hvad får sponsorerne til gengæld?
Uanset hvad du ønsker at sponsere, bliver dit navn/virksomhed råbt op i højtaleren i forbindelse med
præmieuddelingen til arrangementet. Du får dit navn/logo i vores katalog og dit navn/virksomhed vil blive
set af mange mennesker. Dit navn/virksomhed kommer ligeledes på forenings facebook væg samt
hjemmeside, som når ud til en rigtig bred målgruppe i hesteverden: https://miniaturehesten.dk/
Hvis du vælger at sponsorere en hel klasse, vil klassen og pokalen få dit navn/virksomhed og du får ret til en
½ side annonce i vore katalog. Du får på samme tid muligheden for at hænge dit banner op på
stævnepladsen, og få en gratis stand på dagen.
Sponsorering af en klasse koster 300 kr.
Vi håber du har lyst til at støtte foreningen
På forhånd tak
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i MHDK

Arrangementer 2020
25 april: Kåring og Plagskue
Trøstruplundvej 10 5210 Odense
Maj: Forårs stævne på Fyn
29-30 august: Sommer/internationalt show samt
føl og plagskue i Jylland
Oktober: efterårs stævne Sjælland

Mail: bestyrelse.mhdk@gmail.com
Tove Rasmussen- mobil: 27 37 96 61
Birthe Riddersholm Pedersen- mobil: 40 56 76 88
Jytte Holger Rasmussen – mobil: 31 23 00 82

Overførsel: Reg.nr.: 9570 Kontonr: 12164351
mobil pay: 60874

