EMMA Sweden bildades 2018 för att säkra
tävlingsverksamheten inom välljud i bil i Sverige. Vi
kommer hålla cirka fem deltävlingar under året innan
SM-finalen. Vi försöker synas runt om i Sverige och
framförallt på sociala medier där spridningen är
enorm. Gå gärna in på vår hemsida för att få reda på
mer information om vår förening.

SM-finalen hålls i slutet av sommaren där vi utser de
svenska mästarna inom var kategori. På SM-finalen
bedöms bilarna av två ljuddomare för att säkra ett
rättvist resultat. Vi bjuder även in internationella
domare för att få en glimt av hur idealen ser ut i
Europa.

Domare är något som är otroligt viktigt inom vår sport. Vi har fyra
utbildade internationella huvuddomare i år. Vi håller även i
utbildningen för att bli nationell domare. Skivan som används är
ett fantastiskt verktyg för att kunna utvärdera ljudkvalitén i bilen.
Utan domare – inga tävlingar.

Vinnarna av SM får en inbjudan att delta på
Europafinalen som går på våren i Salzburg,
Österrike. Förra året hade vi fem svenska bilar
på EM. Resultatet blev en Europamästare och en
vice Europamästare. I år hade vi sju deltagare
och kom hem med två tredjeplatser. Totalt sett ser
man att de svenska bilarna är på rätt väg när det
gäller bra ljudbilar. Mycket tack vare
tävlingsverksamheten i Sverige.
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Sponsorpaket 2019
BRONSSPONSOR - 1 000kr
- Logo och länk på EMMA Swedens hemsida (under sidan Sponsorer)
------------------------------------------------------------------------------------------------------

SILVERSPONSOR - 5 000kr
- Samma som ovan
- Större logo samt bättre plats på EMMA Swedens hemsida (sidomenyn på alla
undersidor)
- Rätt att visa produktnyheter på EMMA Swedens hemsida
- Logo på sponsorvägg under tävlingar
- För att visa fler varumärken kostar det 1000:-/styck
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GULDSPONSOR - 10 000kr
- Samma som ovan
- Logo och länk på förstasidan på EMMA Swedens hemsida
- Möjlighet att visa upp till fem varumärken under sidan Sponsorer på hemsidan.
- Presenteras som eventsponsor
- Beachflagga med er logo under tävlingar
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