


STEC är Sveriges snabbaste växande serie 
inom racing. I STEC tävlar man i långloppsracing
under 6 timmar vid 6 tävlingar per år på några
av landets absolut bästa banor. År 2020 kommer
STEC att köras på Mantorp Park. Tierp Arena.
Gotland Ring och Sveistad banan. 

STEC är klassen inom svenskmotorsport som 
verkligen har tänkt till för att skapa en stark 
återväxt inom motorsporten. Flera av våra team
har kunnat tagit upp racingen igen efter år 
av frånvaro då budgeten för att driva ett team 
i STEC är lägre än någon annan serie. STEC 
är också väldigt mån om att erbjuda nya och 
oerfarna förare möjligheterna att på ett enkelt 
sätt börja med motorsport. Varje år har STEC 
drygt 20 förare på banan under tävling som 
aldrig tidigare satt sig i en tävlingsbil.

STEC startade 2015 och har nu etablerat sig 
starkt på kartan för Svensk Långloppsracing, 
och tar de kommande 3 åren ett steg till i 
utvecklingen med nytt regelverk för att göra
det ännu enklare för nya team att komma in 
i STEC. Vi söker därmed partners till de kommande 3 åren. 

STEC ÄR FÖR ALLA



Partnerpaket:

Titelpartner/Guldpartner:
Valfri placering av 3 dekaler per fordon. 
Logotype på arrangörens kläder.
Namngivning av de 3 klasserna.
Med i serienamnet, exempel STEC powerd by #####
Synas på prispodium.
Fritt antal biljetter till varje tävling. 
Taggning i arrangörens inlägg på social medier. 
Valfri ” # hashtagg ” till inlägg i arrangörens sociala medier.
Exponering på hemsidan stec.se
Exponering på start/mål rakan med banderoll 800x3000mm 10 st
Erbjuds medåkning i riktiga tävlingsbilar under tävlingsdagarna.
Pris 75000:- per år ex moms. 

Silverpartner:
Varlfri placering av 1 dekal per fordon. 
Synas på prispodium.
25 st biljetter till varje tävling.
Taggning i arrangörens inlägg på social medier. 
Exponering på hemsidan stec.se
Exponering på start/mål rakan med banderoll 800x3000mm 2 st
Pris 25000:- per år ex moms.

Bronspartner:
Synas på prispodium.
10 st biljetter till varje tävling.
Exponering på hemsidan stec.se
Pris 5000:- per år ex moms.

Exklusivt erbjudande med ensamrätt 
som Titelpartner de kommande 3 åren. 
Silverpartner kommer att begränsas
till 2 företag och Bronspartner begränsas 
till 10 företag.

Framtagning av material bekostas av partner. STEC 
sammarbetar med Skyltstället Sverige AB kring 
marknadsmaterial. Prislista enligt nedan.

Dekaler fordon sats om 150 dekaler = 4000.-
Dekaler fordon sats om 75 dekaler = 2500.-
Banderoll 800x3000mm per st = 480.- 

TA CHANSEN OCH SYNS MED STEC 2020-2023



Kontakt STEC Partners:
Rickard Eriksson 
Vinnare STEC Light 2019
Team Onze Racing
admin@onzeracing.se
070-6266440
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