Hee Sogneforening
Kære Virksomhed
Nu nærmer årets Sommerfest sig igen i Hee, og da I tidligere har været sponsorer til vores
fantastiske tombola, så håber vi, at I igen i år, vil give gaver til dette, da det har virkelig stor værdi
for Hee Sogneforening.
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.
Ved større gaver til tombolaen, værdi af over kr. 1.000,- eller ved samtidig sponsering af
pengebeløb til Hee Sogneforening på min. kr. 500,- vil I ud over Firmanavn, også få kontakt
oplysninger på. Se eksempel: (evt. logo kan sendes til webmaster@hee.dk)
Firmanavn
Firma adresse
Postnr By
www.hjemmeside.dk
mail@hjemmeside.dk
Ved større pengebeløb er det muligt at blive hovedsponsor for Hee Sommerfest. De 2-3 største
sponsorer her, vil få deres firmanavn på Sommerfest programmet, selvfølgelig med link til evt.
hjemmeside på den digitale aftale. De vil blive fremhævet på Hee Sogneforenings hjemmesider,
samt særskilt annoncering på vores Facebookside. Se vore hjemmesider og Facebooksider nederst i
mailen.

Hee Sogneforening har mange andre tilbud til jer:

(Uddybes længere nede)

1. Skilt på Hee Stadion – Op til 2,5 x 0,74 meter og pris fra kr. 1.200,- plus skilt.
2. Reklame på skolebilen – pris fra kr. 1.000,- (Begrænset plads, men mulighed for
uforpligtende venteliste)
3. Fremhævede placeringer på Hee Sogneforenings hjemmesider
4. Eventsponsor - ikke bare til sommerfesten, men også f.eks. til fællesspisning, fastelavn mm.
5. 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.
Hvis I forsat er interesseret i at give til Sommerfestens tombola, og ikke andet end dette, så skriv
gerne tilbage, hvornår vi kan komme forbi og hente gaverne.
I kan kontakte Hee Sogneforening på webmaster@hee.dk eller tlf. 31 61 73 53.

Skilt på Hee Stadion
Sponsorskilte på Hee Stadion er placeret på hegnet mellem parkeringspladsen og boldbanerne. Pris
fra kr. 1.200,- for en skilteplads på 124x36 cm til kr. 3.600,- for en stor skilteplads på 250*74 cm.
Prisen er pr. år og uden skilt. Se alle priser og muligheder her:
www.hee.dk/bliv_skiltesponsor_paa_hee_stadion.pdf
Reklame på skolebilen
Vi har 6 fantastiske frivillige chauffører, der hver dag fragter børn fra No og Ringkøbing til skolen. Så
bilen er synlig i området ca. 4 timer daglig!
Skolebilen er med til, at gøre Hee Skole til et muligt alternativ for børn, der bor uden for vores skole
distrikt - og hermed understøtte det frie skolevalg.
Fremhævede placeringer på Hee Sogneforenings hjemmesider
Støt f.eks. alle sider på www.hee.dk som handler om fodbold, gymnastik eller hvad der nu passer
bedst til jeres branche. Det samme er muligt på HeeBørneunivers.dk og Flyt-til-Hee.dk
Eventsponsor
Få jeres firmanavn på al materiale vedr. en bestemt event i Hee. Det kan være programmet til vores
sportsfest, eller plakaten til vores fællesspisninger, fastelavnsfest etc.
Materiale-Sponsor
Få dit navn på materiale, som du skænker Hee Sogneforening. Lige nu kunne det være en
nedspringsmåtte til gymnastik, projektor og lærred til klubhuset eller funktionelle PC,er. Der
kommer løbende nye ønsker, så vi kan udvikle vore tilbud i Hee.

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

Med venlig hilsen

Hee Sogneforening
Att.: Jesper Ø. Knudsen
Webmaster, Bestyrelsesmedlem
Tlf.:
31 61 73 53
Web:
www.hee.dk
Mail:
webmaster@hee.dk

www.hee.dk

Mød os på Facebook

heeborneunivers.dk

flyt-til-hee.dk

Det Sker i Hee

Bliv Sponsor i Hee Sogneforening
Skilt på Hee Stadion
Sponsorskilte på Hee Stadion er placeret
på hegnet mellem parkeringspladsen og
boldbanerne. Der er mulighed for at
vælge mellem 3 forskellige størrelser:
hel, halv eller kvart fag.
Pris pr. år
Lille sponsorskilt
Mellem sponsorskilt
Stor sponsorskilt

(kvart: 124x36 cm)
(halv: 124x74 cm)
(hel: 250x74 cm)

kr. 1.200,kr. 2.000,kr. 3.600,-

Ved skilt på begge sider, gives der 20 % rabat på begge skilte. Der er plads til 13 store og et
mellem skilt på hver side af hegnet, og det er først til mølle, hvorefter man kan komme på en
uforpligtende venteliste.
Selve skiltet køber virksomheden selv. Dvs. at prisen for skiltet skal lægges til prisen for
placeringen. I den forbindelse har Hee Sogneforening lavet en aftale med Ringkøbing skilte, på
kvalitetsskilte til fornuftig pris.
Pris pr. skilt inkl. moms (se bagside)
Lille sponsorskilt
(kvart: 125x37 cm)
Mellem sponsorskilt
(halv: 125x74 cm)
Stor sponsorskilt
(hel: 250x74 cm)

kr. 750,00
kr. 1.187,50
kr. 2.125,00

Eks.

Stort sponsorskilt på begge sider af hegnet: ((2 x 3.600 x 0,8)+(2 x 2.125))
Heraf moms (Ringkøbing Skilte)
Efterfølgende år er prisen

pris 1. år

kr. 10.010,kr. 850,kr. 5.760,-

Forventet levetid på udendørsbanner pga. af sol, vind og vejr, er min. 5 år.

Ekstra fordele
Alle sponsorer i Hee SF bliver nævnt med kontaktoplysninger, logo og link på
www.hee.dk/sponsorer
Ved oprettelse og forlængelse af de enkelte aftaler, bliver der lavet et opslag på Facebook:
www.facebook.com/HeeSogneforening
Det er selvfølgelig muligt at vælge fra, hvis man ikke ønsker dette.
Andre muligheder
Hee SF tilbyder virksomheder, ud over skilte på boldbaner, også synlighed på skolebil, hjemmesider, Facebook samt ved vore
arrangementer, såsom den årlige sommerfest, fællesspisning etc.

Læs mere på www.hee.dk/bliv-sponsor og se opdaterede kontakt informationer

Bliv Sponsor i Hee Sogneforening
Sponsorskilt - 74 x 250 cm
2 mm hvid Signicolor (prelakeret alu)
Dekoration: print på folie + UV laminat
Holdbarhed på print ca. 5 år
Pris 1.700,- ekskl. moms

Pris 1. år: kr. 5.725,-

heraf moms kr. 425,-

Efterfølgende år: kr. 3.600,-

Sponsorskilt - 74 x 125 cm
2 mm hvid Signicolor (prelakeret alu)
Dekoration: print på folie + UV laminat
Holdbarhed på print ca. 5 år
Pris 950,- ekskl. moms

Pris 1. år: kr. 3.187,50

heraf moms kr. 237,50

Efterfølgende år: kr. 2.000,-

Sponsorskilt - 37 x 125 cm
2 mm hvid Signicolor (prelakeret alu)
Dekoration: print på folie + UV laminat
Holdbarhed på print ca. 5 år
Pris 600,- ekskl. moms

Pris 1. år: kr. 1.950,-

heraf moms kr. 150,-

Efterfølgende år: kr. 1.200,-

Se betingelser på www.hee.dk/sponsor-betingelser

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

Hee Skole

Fællesskab, faglighed og nærvær

www.heeborneunivers.dk

Grønkjær Montage
V/ Rasmus Grønkjær Kristensen
Tlf.: 20 99 06 63

Hee Skole

Fællesskab, faglighed og nærvær

www.heeborneunivers.dk

Grønkjær Montage
V/ Rasmus Grønkjær Kristensen
Tlf.: 20 99 06 63

Hee Skole

Fællesskab, faglighed og nærvær

www.heeborneunivers.dk

Ringkøbing - 97 32 26 33
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Ringkøbing - 97 32 26 33





Glidende og nem overgang fra
Børnehuset.
5. klasse venner med førskolebørn, så man kender skolen, når
man kommer derover.



Pasningsfaciliteter efter skoletid. En god SFO.



Børnehuset har Vestjyllands
bedste legeplads.



Fokus på udeliv og bevægelse.



Fokus på nærvær, sundhed og
trivsel.





Engagerede forældre, der er
med i fællesskabet omkring skolen,
SFO og børnehuset.
Fritidsaktiviteter efter skoletid i
Hee Sogneforening.

BUS: OBS - rute 515 og 517
kører også lige til døren.

Skole, SFO og Børnehus ét børneunivers i Hee

Toget stopper i Hee
Sogneforeningens bil:

Interesseret … og har I lyst til et
besøg, så ring:


Hee Skole
Birgit Påbøl Svendsen, skoleleder 30570213

Et godt børnehus og en
god folkeskole med masser
af rum og frisk luft

Rita Byskov, bestyrelsesformand 61265505
Claus Nagstrup, næstformand 40272373



Hee Børnehus
Ulla Bjerg Thomsen, daglig leder 97335645
Kasper Hinrup, bestyrelsesformand 22313888



Et godt lære– og værested
for børn og unge hvor trivsel og tryghed er en selvfølge
Tid til den enkelte

www.heeboerneunivers.dk

H e e S ko l e , S F O o g B ø r n e h u s — f æ l l e s s k a b , f a g l i g h e d o g n æ r v æ r
Hee Børneunivers




Fleksibilitet i undervisningens skemalæggelse giver muligheder for samarbejde og
holddannelse, f.eks. :



Ugentlig visionsdag, hvor der arbejdes på
tværs af klasser med tværfaglige emner eller
med fordybelse i de enkelte skolefag.



Fokus på børnenes trivsel. Skolen har
AKT vejleder (Adfærd, Kontakt og Trivsel).



Ugentlig morgensamling - åben for alle.



Arrangeret leg og motion for alle i
10-pausen.

Skole med ca. 90 elever, dertilhørende
SFO og børnehus.



Stor indsats m.h.t. læsning. Skolen
har en uddannet læsevejleder og læsebånd på alle årgange.



Effektiv og sjov læseindlæring fra
0. kl.



Syng leg og lær på engelsk fra 0. kl.



Faglighed tilpasset den enkelte
vægtes højt. Det sikres gennem løbende evaluering.


Vægtning af praktisk/kreative/musiske fag
bl.a. med det nye fag Håndværk og Design og en årlig musical.



Medieundervisning.



IT-mæssigt særdeles veludstyret med
ipads, bærbare computere, interaktive tavler og projektorer.



Gode indendørs– og udendørsfaciliteter. Egen idrætshal til idræt og bevægelse. Flot vedligeholdt legeplads, multibane, grønne arealer og tæt på natur.



En meget engageret støtte- forening,
der hjælper med ”flødeskummet” og
arrangerer tiltag for alle i sognet – f.eks.
julebanko.

