Danmarksmesterskaber og Funskate konkurrence i Vojens 2016

Støt Vojens skøjteklub og få god reklame
Vojens skøjteklub afholder i samarbejde med Dansk skøjteunion to konkurrencer i Vojens i november og december
2016. Til Danmarksmesterskaberne er det de bedste kunstskøjteløbere fra hele Danmark, der mødes i Vojens og vi
arbejder på at gøre det til en helt unik oplevelse for både skøjteløbere og gæster. Funskatekonkurrencen er for en
større gruppe af skøjteløbere, som alle er lidt mere nye på skøjter. Til begge konkurrencer er Vojens skøjteklub godt
repræsenteret.

For 1000 kr tilbyder vi dig
 Reklame på Vojens kunstskøjteklubs aktive hjemmeside www.vojensskoejteklub.dk
 Reklame i programmet til konkurrencerne.
 Reklame på storskærm henover isen, når der er pauser imellem konkurrencegrupperne.

For 500 kr tilbyder vi dig
 Reklame i programmet til konkurrencerne. Programmet bliver omdelt til alle deltagere og besøgende under
konkurrencerne

Du kan også støtte på anden måde
Du kan også støtte med erindingsgaver til til DM til alle 120 løbere eller udvalgte løbergrupper.
En anden mulighed er, at støtte med sponsorgaver, som kan sælges til løbergaver for 10-50 kr pr. stk eller sponsorgaver til
tombola. Vi giver gerne reklame til gengæld.

Og det praktiske
Hvis du vælger at støtte os og få reklame retur så bedes du sende en mail til med Jeres logo, visitkort eller annonce.
På hjemmeside vil logo blive præsenteret i størrelse 220x150 pixels (hvis logoet ikke fylder så meget, vil det bliver udfyldt med
hvidt). Logo skal sendes i formatet .jpg eller .png
De trykte annoncer i programmet bliver som udgangspunkt 8 x 4 cm.
Til fakturering bedes I sende navn, CVR nummer, adresse, mailadresse og kontaktperson.

Materiale sendes på vojensskoejteklub@gmail.com

Vi glæder os til at høre fra jer og håber I kan se gevinsten og formålet ved at støtte Vojens Skøjteklub i afholdelsen af DM og
Funskate i november og december 2016
Det er første gang, der afholdes DM i kunstskøjteløb i SE Arena i Vojens.

