BLIV SPONSOR
!!

Kunne du eller dit firma tænke støtte vores klub og vores store 2020
træf for gamle amerikanske biler fra en svunden og skøn tid ? Der har
gennem årene deltaget mellem 300 og 500 amerikanske biler og rigtig
mange publikummer strømmer til hver gang vi afholder træf (hver 2. år),
det er en super god og hyggelig weekend med ”Oktaner i luften”, live
bands, køretur i det grønne, god mad, underholdning til børnene og
masser af glade mennesker på Ulfborg markedsplads.
Du får til gengæld for dit sponsorat en plads på vores store sponsor
banner på træfpladsen som kan ses hele weekenden lige midt på pladsen
hvor bilerne bedømmes og pokalerne deles ud den sidste dag. Sponsorer
kan ligeledes ses på klubbens hjemmeside to år frem som ”sponsorer der
støtter os”. Ved indgåelse af aftale fremsendes 10 indgangsbilletter som
hver har en værdi af 25 kr. samt to billetter til øl eller vand i Baren.

Vi er glade for alle typer sponsorater som betyder rigtigt meget for vores
klub for Amerikanske Biler og vi ligger op til følgende typer sponsorat der
frit kan vælges mellem vedr. vores store træf i Ulfborg i Pinsen 2020:

Standard sponsorat (på vores store banner på pladsen),
10 indgangsbilletter og 2 øl/Vand billetter

1.500,-kr____

Pokalsponsor (samme som overstående men navn på pokal og
benævnelse ved overrækkelse
2.500,-Kr____
Hoved Sponsor (Banner ved indgang med navn benævnt som
hovedsponsor for træffet og 20 indgangsbilletter 10 øl/vand billetter.
5.000,-kr____
Anden form for sponsorat ( hvad er aftalt skrives herunder)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Sponsorater indsættes på konto nummer: 5348-0000305199 eller betales
til den person fra Van Nuys aftalen er aftalt med, husk at påfør hvem
betalingen kommer fra (navn eller Firma) logo/ til sendes til
wistisen@post10.tele.dk
Dato:______________
Underskrift:____________________________ Firma / Privat evt. stempel
Underskrift Van Nuys:________________________________________

