Glumsø Speedway Center
Glumsø speedway har brug for din støtte, så vores mange talenter kan
forsætte deres vej til tops i dansk speedway og på verdensplan.
Banens oppustelige sikkerheds barriere er fra 2018 ikke længere
godkendt, pga. et nyt tiltag fra FIM og dermed Danmarks Motor Union
(DMU), dette blev varslet ved sæson start 2017. Hele sæsonen har
bestyrelsen arbejdet hårdt på en løsning, med fonde, sponsorater og andre
tiltag, men har desværre fået afslag på afslag og mangler derfor de min.
kr. 175.000,- ind som kræves til en ny af slagsen og uden den kan vi ikke
tilbyde de unge at køre på anlægget, hvilket vil være en katastrofe for
Speedway sporten her på Sjælland.
Derfor tilbyder vi nu at erhvervslivet kan være en del af atmosfæren og
sikkerheden på Glumsø Speedway Bane, med alle tiders chance for at få
netop dit firma markedsført, på sikkerheds barrieren. Det er 30 sektioner
der har plads til en reklame, som kan ses på lang afstand og prisen er
meget attraktiv for selv de små firmaer. Hvert år køres der ca. 10-15
speedwayløb på anlægget, hvor næsten alle klubber i Danmark er på
besøg med deres tilskuere, som giver ca. 2000 besøgende og tilskuere på
anlægget i løbet af en sæson.

Tilsluttet
DANMARKS MOTOR UNION

Glumsø Speedway Center
Dato:

Sponsoraftale Airfence Banner reklame
Undertegnede Firma/Person ønsker hermed at støtte Glumsø Speedway Center i form af nedenstående.

Firma/Navn

E-mail
Sponsorat fra periode 1/1-2018-31/12-20__ Dato/Underskrift. __________________
Antal
Banner reklame str 5 x 0.8 mtr – incl reklame på hjemmeside :
Reklame logo er gældende for 3 år og placering
bliver flyttet rundt hvert halve år i sving 2-3-4

Pris:

5000,00 kr

Som ovenstående gældene for 1 år yderligere, pr. år
Pris:
Banner reklame str 5 x 0,8 mtr – incl reklame på hjemmeside :

2000,00 kr

Reklame logo er gældende for 5 år med fast
placering af reklame logo i alle 5 år.
Placering er først til mølle princip i sving 2-3-4

Pris:

Sponsorratet bedes indsat på bank konto : Reg.nr.1551 Konto nr. 6507255
Glumsø Speedway Center takker for Deres/jeres gode samarbejde.
Træningstider/Løb kan ses på klubbens hjemmeside: www.glumsøspeedway.dk
Vedr spørgsmål: kontakt venligst sponsorudvalget på nedenstående tlf:
Sponsoransvarlig : Jens Koch tlf: 30635887
Formand : Thomas nagel tlf: 27626989
Kasserer: Svend Panse tlf: 57834347
Tilsluttet
DANMARKS MOTOR UNION

9000,00 kr

