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Kære svømmere og forældre
Vi har her fornøjelsen af at udlevere kontrakter og følgebrev til sponsorerne, og vi håber, at I vil
gøre jeres yderste for at få en masse sponsorer. Sponsorerne kan være familiemedlemmer og
erhvervsdrivende.

Erhvervssponsorat
Vi har udviklet erhvervssponsoratet, så der nu er 4 forskellige pakker, der tydeligt viser hvilken
eksponering sponsoren får. Vi håber at det vil gøre det letter at indgå lidt større sponsorater. I kan
se detaljerne i præsentationen der er vedlagt.

Familiesponsorat
Sponsorat fra familien er også tilpasset, fremover vil de ikke fremgår af avisannoncen efter
stævnet og sponsoraterne har fået deres egen kontrakt.
Af hensyn til omkostningerne er minimumsbeløbet for erhvervssponsorater sat til 500 kr. og for
familiemedlemmer 300 kr.

Konkurrence – hvem og hvilket hold henter flest sponsorater?
Da det er konkurrencesvømmere, skal der naturligvis være en intern konkurrence om hvem og
hvilket hold der henter flest kontrakter.
Første sprint er 27. januar, hvor vi fra hver årgang opgør hvem der har indhentet flest kontrakter.
Vinderne offentliggøres 30. januar.
Andet sprint er 10. februar, her opgør vi hvilket hold der har indhentet flest kontrakter.
Vinderholdet offentliggøres 13. februar.
I begge konkurrencer er der rigtig fine præmier, så aflever lynhurtigt kontrakterne, enten i bakken
”sponsorsvøm” i klubhuset eller på mail: sponsor@ksk.dk
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Indlevering af kontrakter
Kontrakterne bedes indleveret løbende og allersenest onsdag den 1. marts 2017. De tegnede
kontrakter lægges i ”sponsorsvøm” bakken i klubhuset eller på mail: sponsor@ksk.dk
I kan finde flere kontrakter på klubbens hjemmeside under punktet sponsorer. Her ligger både
kontrakter, følgebrev, sponsoroplæg m.v.
Vi har desuden vedlagt en sponsorliste over dem, som allerede er sponsorer. Vi skal KRAFTIGT
understrege, at andre ikke må tage kontakt til disse sponsorer.
Årsagen er at vi ikke ønsker at sponsorerne føles sig overrendt af KSK. Sker det alligevel, går
kontrakten til den svømmer, som allerede havde sponsoren.
Der er hængt lister op i klubhuset, hvor I skal skrive på, hvis I finder en ny sponsor, eller hvis I har
henvendt jer til en ny sponsor, der har sagt nej. På den måde undgår vi, at en ny sponsor bliver
kontaktet flere gange.
God sponsorjagt, vi glæder os til at se jer slå alle tidligere rekorder.
Venlig hilsen
Anders, Claus og Kristian

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Kristian Ryom: ryom@youmail.dk / mobil 22 22 20 32
Anders Agerbo Jensen: aaj@koegeflyt.dk / mobil 26 31 91 28
Claus Dalgas Frederiksen: cdf@connectpartner.dk / mobil 24 28 43 07

