Vojens Skøjteklub arrangerer Danmarks Cup
- din mulighed for at nå ud til 2.000 publikummer 3 hele dage!
Lige i starten af det nye år løber Danmarks Cup af stablen i Vojens Arena, d. 11. – 13. januar 2019. Det er en
kæmpe konkurrence, som består af 3 aktive dage med konkurrence, masser af publikum og stor liv og aktivitet i
arenaen i Vojens. Vi har besøg af 200 løbere fra hele Danmark og naturligvis deres familie, så der er mulighed for
en bred eksponering for vores annoncører netop i disse dage.
For at vi kan afholde sådanne spændende events i Vojens og trække masser af gæster udefra til vores
lokalområde, har vi brug for din hjælp og støtte. Det kan gøres på følgende måder;

Jeg vil gerne støtte kontant eller med gaver for 1.000 kr. eller derover og får
dermed:
✓ Mit logo på Vojens Kunstskøjteklubs aktive hjemmeside, www.vojensskoejteklub.dk
✓ Mit logo eller annonce i programmet til konkurrencerne, som også deles på de sociale medier og på
hjemmesiden.
✓ Mit logo på kuben (storskærmen) under konkurrencen

Jeg vil gerne støtte kontant eller med gaver for 500 kr. eller derover og får dermed:
✓ Mit logo eller annonce i programmerne til konkurrencen, som også deles på de sociale medier og på
hjemmesiden

Jeg vil gerne støtte med GAVER – hvordan gør jeg det?
Vi søger erindringsgaver til løberne, som deles ud når konkurrencen er slut. Vi skal bruge 200 erindringsgaver, så
alle løberne kan få en gave med hjem til minde om konkurrencen i vojens.
Vi søger effekter, der kan sælges i VSK salgsbod. Der er tradition for at skøjteløberne efter deres skøjteløb kaster
små gaver på isen til hinanden.
Vi søger gaver til vores tombola.
Hvis du har lyst til at være sponsor på en lille forplejning til skøjteløberne i omklædningsrummene, vil dette også
være en mulighed.
Som tak for din støtte med gaver, placeres du én af de ovenstående kategorier og denne udvælges efter gavernes
værdi.

Det praktiske
Send en mail til vojensskoejteklub@gmail.com med dine muligheder for at støtte Vojens
Skøjteklub sammen med dit logo (vigtigt at sende det i str. 220 x 150 pixels, format jpg eller
png). Hvis logoet er for lille, udfyldes rammen med hvidt.
Annoncer til programmet skal leveres i størrelse 80 x 40 mm. Annoncen sendes til
vojensskoejteklub@gmail.com uden skæremærker. Frist er 2. januar 2019.
Til fakturering bedes I sende navn, CVR nr., adresse, mailadresse og kontaktperson.
Vojens skøjteklub har CVR 0010918340
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte VSK på vojensskoejteklub.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig.

