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FRAMTIDENS 
LANDSLAG 
I MOTOCROSS!



Nytt År - Nya möjligheter!

Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundets satsning på unga lovande förare fortsätter 
för att bygga framtidens landslag i Motocross. 
Ett antal utvecklingsgrupper med bl.a. U17 och Juniorlandslag, för att ta vid där 
MX-Future slutar. Ett stort antal aktiviteter planeras, vilket sker i nära samarbete med 
Motocrossgymnasiet i Skövde samt Svemos centrala elitsatsning Topp & Talang.
Vid årets sista deltävling i Svenska Mästerskapet genomförs en bankett med prisutdelning.

Marknadsföringsmaterialet utvecklas och följer Svenska Motorcykel- och 
Snöskoterförbundets grafiska SM-profil. Med en tydlig linje och igenkänningsfaktor 
är vår ambition att öka synligheten ytterligare.
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Samtliga av paketen innehåller:

Er företagslogo exponeras på:

-  Resultatlistorna vid respektive deltävling för SM MX1, SM MX2, 
 SM MX-Women och USM125cc samt vid ett antal av förbundets övriga 
 mästerskaps-tävlingar i motocross.
-  www.svemo.se/motocross och på www.mxsm.nu.
-  Tackannons på Svemo:s hemsida eller www.mxsm.nu.
-  Samtliga samarbetspartners inbjuds till årets sista deltävling i SM MX1,2, 

Women och USM 125cc, där en avtackningsceremoni genomförs i samband 
med mästerskapens prisutdelning.

-  Företaget får rätten att använda ”Samarbetspartner MX-Future”-logotype vid 
marknadsföring (Loggan beställs via peter.isgren@svemo.se)

5 st VIP-kort/parkeringspass
(fri entré, parkering och förtäring i 
VIP-lokal.)

Er företagslogo presenteras på: 
- Prispallsbakgrund för deltävlingarna i 

SM-solo (MX1, MX2, MX-Women) 
Junior-SM, Ungdoms-SM, Lag-SM.

- Intervjuskärm i Mediazon. (SM 
MX1, MX2, MX-Women)

- 3 st beach flaggor placerade inom 
banområdet, c:a H 3,0m x B 0,8m.

- Marknadsföringsmaterial i anslut-
ning till VIP-lokal

- I anslutning till Team Sweden Moto-
cross vid Lag-VM.

4 st VIP-kort/parkeringspass 
(fri entré, parkering och förtäring i 
VIP-lokal.)

Er företagslogo exponeras på:
- Prispallsbakgrund (logo i mindre 

format) för deltävlingarna i SM-solo 
(MX1, MX2, MX-Women) Junior-
SM, Lag-SM, Ungdoms-SM.

-  Marknadsföringsmaterial i anslut-
ning till VIP-lokal

3 st VIP-kort/parkeringspass 
(fri entré, parkering och förtäring i 
VIP-lokal.)

Er företagslogo exponeras på:
-  Marknadsföringsmaterial i anslut-

ning till VIP-lokal

STORT Paket (20 000 kr) Max 5 paket

MELLAN Paket (10 000 kr) Max 10 paket

LITEN/STÖD Paket (5 000 kr) 

SPONSORPAKET



Var med 
när starten 
går!

Är Ni intresserade att delta som samarbetspartner i ”MX-Future” ?
Då ber vi Er att snarast möjligt kontakta: 
Tommy Allansson tommy.allansson@svemo.se / 0739-99 01 15 eller 
motocross@svemo.se och meddela vilket av paketlösningarna som 
passar just Er bäst.

Sänd också Ert företags logotyp (i ett högupplöst/vektoriserat format, 
eps eller ai). Därefter faktureras aktuellt belopp för valt paket. 

Tveka inte att höra av Er om ni har några frågor!

Vänliga hälsningar och ett stort tack på förhand!

Svemo Motocrossektion
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