SVENSKA PUDELKLUBBEN
Svenska Pudelklubben (SPK) bildades år 1942 och är en av
många specialklubbar i Svenska Kennelklubben.

FAKTA OM KLUBBEN
Klubben består av ca 3600
medlemmar, boende i hela Sverige.
Det finns fyra avdelningar; södra,
västra, mellansvenska och norra,
vilka sorterar under en
centralstyrelse.
Inom avdelningarna finns dessutom
sektioner och ombud, ofta
organiserade av eldsjälar i
pudeltäta områden.

● Hemsida
Består av en huvudsida samt
åtta underliggande sidor
tillhörande avdelningar och
sektioner. Sidan har ca 16 000
träffar på en månad.
● Facebook
Består av en huvudsida samt
fyra olika avdelningssidor.
Sidan har 2000 träffar per dag
från ett 30-tal länder.
● Tidningen PudelNytt
Når ca 3600 medlemmar samt
veterinärkliniker och dylikt.
Tidningen kommer ut 4 ggr/år
och är mycket uppskattad av
läsarna.

VILL ERT FÖRETAG SYNAS PÅ VÅR HEMSIDA ,
FACEBOOK SAMT I TIDNINGEN PUDELNYTT?


Annonsera på www.pudelklubben.se
Alla annonser läggs även in på Facebook
Annons som gäller i 12 månader
Kostnad: 250 kronor per månad - 20% rabatt. = 2400 kronor.
Då ingår även en helsidesannons i Tidningen PudelNytt nr 2 eller 3.
● Annons som gäller i 6 månader
Kostnad: 250 kronor per månad = 1500 kronor.
Då ingår även en halvsidesannons i Tidningen PudelNytt nr 2 eller 3.
● Annons som gäller i en månad.
Kostnad: 250 kronor.
ANNONSERING I PUDELNYTT (se även Om SPK —> Pudelnytt)

1/1 sida färg, 1500:1/1 sida färg omslag insida fram, 1700:1/1 sida färg omslag insida bak, 1600:1/1 sida färg omslag utsida bak, 1700:1/2 sida färg, 825:1/4 sida färg, säljs inte
Scanningskostnad, 100:Annonser i PudelNytt läggs också ut på hemsidans annonsplatser
MÖJLIGHET ATT SPONSRA KOMMANDE EVENEMANG
Det finns även möjlighet att sponsra riktat direkt till Pudelseminariet samt
Pudelnationalen.
Kontantsponsring alternativt produkter till ett värde om minst
1000 kronor ger er; En annons som gäller i fyra månader på Svenska
Pudelklubbens hemsida, www.pudelklubben.se, ni syns även på
Facebook och er logotype publiceras i evenemangets programblad eller katalog.
Ta kontakt med; Lotta Gauffin
Telefon: 0705-21 83 93, E-mail: ordf.cs@pudelklubben.se

KOMMANDE EVENEMANG
Pudelseminarium
FAKTA OM PUDELN
Pudel är en gammal europeisk ras.
Den är positiv, social, lekfull, snabbtänkt, följsam & lättlärd.
I första hand en glad och sportig
sällskaps- och familjehund.
En utmärkt hund för ungdomar att
arbeta med samt en mycket populär
och slående vacker utställningshund
som alltid väcker uppmärksamhet.
Den är även en agilityhund av rang,
liksom framgångsrik lydnads- och
brukshund.
En pudel hänger med på allt!
Den är både frisk och långlivad.
Fyra storlekar – sex färger – otaliga
frisyrer – pudelrasen har någonting
för alla smaker och alla åldrar.

Hösten 2016
Två dagar med rasen i fokus.
Dagar som fylls med
framstående föreläsare, tankar
och diskussioner kring mentalitet,
hälsa & avel som helhet.

Svenska Pudelnationalen
Sommaren 2017
Klubbens största evenemang som
inträffar var tredje år med deltagare
från många olika länder. Officiella
tävlingar i utställning, lydnad & rallylydnad, samt inofficella i agility.
Pudelns variationsförmåga i sitt esse!

