HEJ ALLA MEDLEMMAR & FÖRÄLDRAR!

!

29:e september är det dags för ”Septembersim” på hemmaplan i Tyresö. Vi i
sponsorgruppen behöver därför lite hjälp av er redan NU innan inbjudan kommer ut
före sommaren.

!

1) Vi har tänkt ha heatpriser, vilket är väldigt uppskattat av både små och stora
simmare. Heatpriser innebär att vinnaren av varje heat får ett litet pris, som
hämtas direkt efter avslutat lopp. För att kunna ha detta behövs som ni
förstår en hel del priser. (Ca 200 vinster behövs)
Det kan vara allt från vattenflaskor, schampo, smycken, kortlekar, ryggsäckar
osv…
Era arbetsplatser eller släktingars och vänners företag kanske har
reklamprylar som kan skänkas, alternativt råkar ni kanske ha användbara
saker hemma som ni kan tänkas ge bort.
Allt är välkommet stort som smått! Hör av er gärna före sista maj om ni har
något att skänka till Ulrika eller Anders. Kontaktuppgifter finns längre ner på
sidan.
Givetvis får de företag som sponsrar med priser ett tack påTSS hemsida och
andra sociala medier.

!

2) Vi kommer även ha ett lotteri precis som nu på KM. Det är bra sätt att få in
pengar till föreningen. Även här behöver vi nu er hjälp med vinster!
Givetvis gör vi reklam för företag som sponsar med vinster även här!

!

3) Anders mailade för någon vecka sedan ut att vi kommer ha grensponsorer. Vi
hoppas att ni alla har tagit er tid att läsa dokumentet. Vi behöver nu fler
företag som vill sponsra med 1000kr/ gren.
Känner du någon egenföretagare som kan tänkas sponsra?
Som grensponsor kommer du att finnas med på inbjudan som går ut till alla
inbjudna klubbar. Under tävlingen omnämns du när det är dags för ”din”
gren.
”Grenen sponsras av… ” Du kommer även finnas med som sponsor på Live
Timing samt att vi kommer sätta upp skyltar alternativt affischer med
företags sponsorer under tävlingen.

!

4) Sist men inte minst, är DU intresserad av att gå med i sponsorgruppen. Vi är
i nuläget 4 stycken och skulle behöva utöka styrkan med 1 eller 2.
Vid intresse och/eller mer info tveka inte utan hör av dig till :

!

Ulrika Söderlind ullesoderlind@gmail.com
Anders Friberg anders@tss.nu

tel: 070 -277 42 25
TEL: 076- 349 40 04

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR & TACK PÅ FÖRHAND

!

!

!
Patrik, Joakim, Ulrika & Anders (Sponsor gänget)
!

