Hee Sogneforening
Kære sponsor
Vi efterlyser glade givere til vores fantastiske Sommerfest i Hee. Derfor vil vi hører, om I er
interesseret i at støtte vores tombola og sommerfest med gevinster til tombola og andre
konkurrencer, da dette har virkelig stor værdi for Hee Sogneforening.
Ringer eller skriv, hvornår det passer jer bedst, at vi kan komme forbi og hente gaver til tombola.
Sommerfesten i Hee starter altid på Kristi Himmelfarts dag, så det må gerne senest være én uge før.
Se kontakt informationer nederst i brevet.
Husk at tjekke vore andre gode tilbud herunder!

Bliv Sommerfest sponsor
Det muligt at blive hovedsponsor for Hee Sommerfest. De vil få deres firmanavn på Sommerfest
programmet, selvfølgelig med link til evt. hjemmeside på den digitale udgave.
De vil blive fremhævet på Hee Sogneforenings hjemmesider, samt særskilt annonceret på vores
Facebookside. Se vore hjemmesider og Facebooksider nederst i mailen.
Sommerfest 2015 på Facebook nåede den første uge over 27.000 personer. 749 har besøgt siden
og 338 har interageret på siden. Og programmet var ikke engang lavet endnu!
www.facebook.com/events/1032056636823142/ (søg Hee Sommerfest 2015 på Facebook)
Vi har igennem længere tid arbejdet på at gøre sponsorarbejdet i Hee så virkefuldt som muligt - til
gavn for både sponsorer og Sogneforening.
Som altid vil alle sponsorer til Sommerfesten i Hee, få vist deres firmanavn på hvert deres skilt i
teltet. Dette vil blive dokumenteret med billeder på vores Facebookside. I år vil det derudover
komme på hee.dk.
Se eksempel: (evt. logo kan sendes til webmaster@hee.dk)
Firmanavn
Adresse
Postnr By
www.hjemmeside.dk
mail@hjemmeside.dk

Hee Sogneforening har mange andre tilbud til jer

1.
2.
3.
4.
5.

Skilt på Hee Stadion – www.hee.dk/sponsor-hee-stadion (PDF)
Reklame på skolebilen – www.hee.dk/sponsor-hee-skolebil (PDF)
Fremhævede placeringer på Hee Sogneforenings hjemmesider
Eventsponsor - ikke bare til sommerfesten, men også f.eks. til fællesspisning, fastelavn mm.
Materiale-Sponsor – Gymnastikredskaber, IT-udstyr osv.

Alle typer sponsorater fremhæves på hjemmesiderne, og annonceres på Facebook!

Hvis I kunne være interesseret i dette, så ring eller skriv og aftal et tidspunkt, hvor vi kan komme
forbi og fortælle om mulighederne.

Læs mere om mulighederne på hee.dk/bliv-sponsor

Med venlig hilsen

Hee Sogneforening
Att.: Jesper Ø. Knudsen
Webmaster, Bestyrelsesmedlem
Tlf.:
Web:
Mail:

31 61 73 53
www.hee.dk
webmaster@hee.dk

www.hee.dk

heeborneunivers.dk

Mød os på Facebook

flyt-til-hee.dk
Det Sker i Hee

