Tour de Byens Hold
Få dit eget cykelhold
– og bliv festens midtpunkt!
Hjælp os med at samle penge sammen til Byens Hold, når vi endnu engang inviterer
til cykelevent i en festlig ramme, hvor vi både vil samle VIPPEN, tilhængere og børn og
unge til nogle festlige timer med spisning, sjove aktiviteter og 6-dagsstemning

Søndag den 24. marts 2019 kl. 12.30
I samarbejde med ungdomsafdelingen og Spektrum Odder laver vi tilbud om spisning,
aktiviteter og sjovt for børnene, publikumskonkurrencer med spændende præmier,
cykler til ungdomshold og meget mere, så vi i år kan tiltrække rigtig mange tilskuere
Bliv team-ejer og inviter kollegaer, medarbejdere, bestyrelse, kunder, leverandører til
en sjov og anderledes oplevelse.
Som Team-ejer får du bl.a.:
• eksponering i forbindelse med arrangementet, i pressen, på hjemmeside, på skilte,
via speaker og på den elektroniske resultattavle… og i spillernes bevidsthed.
• mulighed for at invitere medarbejdere, kunder, leverandører m.v. til en fest, hvor din
virksomhed er i fokus.
• synliggør, at I er en aktiv virksomhed, der både går op i sundhed og bakker Odder
Håndbold op.
Vi har ændret lidt på vores koncepter, så der er flere forskellige modeller – og det er
blevet billigere at blive teamejer. Der er nu tre muligheder;
• Du kan for bare 2.000 kroner blive teamejer. Du skal bare selv i dit netværk, blandt
leverandører eller samarbejdspartnere finde km-sponsorer, som tilsammen vil
betale mindst 250 kr. pr. kørt km. (30, 50 eller 75 kr./km).
• Du kan for 4.000 kroner blive teamejer uden selv at skulle finde km-sponsorer. Du
skal blot give os kontaktoplysninger på min. 5 leverandører eller samarbejdspartnere,
som vi med din anbefaling må kontakte om km-sponsorater.
• Hvis du ikke vil have km-sponsorer med, kan du blive teamejer for 12.500 kroner
- f.eks. for at bruge cyklen som en personaleoplevelse.
Alle priser er excl. moms.

Bak op om Odder Håndbold, så vi kan fastholde et stærkt hold i 1. division – vi har
brug for din hjælp!
Kontakt Bent Grønbech på mobil 5130 3208 eller bg@odderhaandbold.dk for at
bestille en cykel eller hvis der er spørgsmål.
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