Bliv en del af Hubertusjagten
Hubertusjagten i Dyrehaven er en over 100 gammel årlig og folkelig tradition, og du kan være med til at
sikre den fremover.
Siden år 1900 har Sportsrideklubben afholdt Hubertusjagt i Dyrehaven den første søndag i november.
Sportsrideklubben tilbyder igen i år virksomheder mulighed for at blive profileret via vores markedsføring
før, under og efter Hubertusjagten.

Club Hubertus
Et medlemskab af Club Hubertus 2019 kan erhverves ved et sponsorat
Sponsor eksponering:
- Logo på forsiden af www.Hubertusjagt.dk og www.Sprjagt.dk med direkte link til egen hjemmeside i 1 år.
- Logo i 12.000 trykte programmer, som uddeles på dagen ved 6 låger til Dyrehaven.
- Logo på fælles helside annonce i Magasinet ”Ridehesten”. Oplag: 15.000. Læsere: 100.000.
- Logo på siderne af hestevogn med hornblæsere, som er meget synlig.
- Logo på målbanner.
- Speaker ved Slotspladsen vil nævne dig som sponsor af Club Hubertus. Og du har mulighed for at få et kort
budskab læst op.
Pris ex. moms Kr.10.000

Club Hubertus eksklusiv
Oplevelsestur hvor du kommer tæt på heste og ryttere. Seks medlemmer af Club Hubertus har mulighed for
tilkøb af et særligt eksklusivt program for to personer. Efter princippet først til mølle. Dagen starter fra kl.
8.30 med morgenmad på en restaurant i Dyrehaven med velkomst af 2 jagtryttere, som vil fortælle om det
at ride Hubertusjagt og historien bag den over 100 år gamle tradition. En af rytterne stiger til hest og den
anden vil fra kl. 9.30 følge selskabet i karet fra restauranten rundt i Dyrehaven under hele jagten og
løbende fortælle om forhindringer og oplevelser. Der vil være forfriskninger undervejs.
Højdepunktet bliver Magasindammen, og turen afsluttes på Mattssons til stemningsfyldt ”afterparty” med
champagne og samvær med jagtryttere efter Hubertusjagten.
Pris ex. moms Kr. 4.000 - Gælder for 2 Personer. Kan kun købes som medlem af Club Hubertus. Se ovenfor.

Live stream sponsor
Igen i år live streames direkte fra Hubertusjagten på www.Hubertusjagt.dk, www.Sprjagt.dk samt facebook
gruppen for Sportsrideklubbens hubertusjagt. Sponsor har logo/firmanavn som skilt før, under og efter.
Som sponsor modtager du et link en uge før til live streaming direkte fra egen hjemmeside. Disse produkter
vil være tilgængelige hele året indtil næste års Hubertusjagt.
Live stream i 2018 havde 17.253 interaktioner, 11.642 unikke seere, 61 delinger samt omtalt på P4 Kbh.
.
Pris ex. moms Kr. 2.000 for medlemmer af Club Hubertus
Pris ex. moms Kr. 5.000 for ikke-medlemmer af Club Hubertus
Bliv en del af Hubertusjagten 2019. Kontakt Mette Kaufmann inden 10. oktober på mette@kaufmann.dk
eller tlf. 40 30 05 65.

