H e e — f æ l l e s s k a b , f ag l i g h e d o g n æ r v æ r
Vision:
Idegrundlag
Målsætning:

-styrke skolen og børnehuset, og dermed Hee Sogn og foreningsliv til gavn for alle
-at skabe mulighed for, at elever udenfor Hee skoledistrikt kan benytte Hee Skole
-skabe økonomi til drift og vedligeholdelse af "Hee-bilen"

1 årige aftaler

2 årige aftaler

3 årige aftaler
ReklameBagklap incl. Sommer- Front incl. Somstørrelse På siden
Bagklap Front
På siden
Bagklap Front
På siden
fest VIP
merfest VIP
10 x 30
1.000
1.800
2.500
20 x 60
2.000
3.500
5.000
30 x 100
4.000
5.000
5.000
7.000
8.500
8.500
10.000
* sommerfest VIP = 2 x menu på festaftenen + øl billetter for 300 kr.

Støtte u/reklame
Årlig

1x

:Eksponeringen på bilen vil eksempelvis være som:
(Toyota med ny flot folie i hvid/grå)
Model-tegning

Ny:

Hee-bilen vil pt. køre en daglig morgen tur og en eftermiddags tur til No, -med mulighed for at udvide til at køre over Rindum og evt. nordpå.
Derved vil bilen blive set daglig af mange mennesker, og vidne om, at i Hee kan man, hvad man vil !
Desuden vil alle sponsorer komme på den nye fælles hjemmeside for Hee skole og Hee børnehus—www.heeborneunivers.dk
Skolen og børnehuset er omdrejningspunktet for befolkningen i Hee. Foreningslivet er dybt afhængigt af skolen, da man vælger at dyrke sport sammen med sine
skolekammerater. Derfor skal vi selvfølgelig fastholde vores børn i foreningslivet her—meget gerne med tilgang/deltagelse af "nye" børn, bosat uden for skoledistriktet.
Flere børn, både i skole, børnehus og i foreningslivet, vil være en styrkelse af vores tilbud og vores sogn.
I tilfælde af nedlæggelse af Hee-bussen, tilbagebetales sponsoraterne forholdsmæssigt.
_______________________________
Dato—navn sponsor
Tak for din interesse
Venlig hilsen
Markedsføringsudvalget, Hee Sogneforening

__________________________________
Dato—navn
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