Udvidet ryttersponsor el. ryttersponsor:
Støt en rytter direkte med et ryttersponsorat:
•
•
•
•

virksomhedslogo og link direkte på Team Rotary Nordsjællands
website
annonce med virksomhedslogo i nordsjællandske medier
virksomhedslogo og link under rytterprofil
såfremt sponsoratet udgør minimum kr. 10.000 er der eksponering
af virksomhedslogo på rytternes tøj

Rytterens egenbetaling reduceres i takt med størrelsen af
ryttersponsorbeløb.
Pris 2.000 - 25.000 kr.

Produktsponsor:

HJÆLP OS
MED AT
HJÆLPE
ANDRE

Støt projektet med et produktsponsorat:
•

Eksponering i projektet på baggrund af værdien for sponsoratet.
Sponsoratet kan spænde vidt fra cykeludstyr til fødevarer etc.

Pris / værdi forhandles individuelt.
Det er vores håb, at dette materiale kan danne grundlag for en egentlig
beslutning om at deltage i dette velgørenhedsprojekt med Team Rotary
Nordsjælland som samarbejdspartner og således bidrage til, at vi sammen
når projektets mål.

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte os her:
Peter Jørgensen:
E-mail: paj@danskrevision.dk eller 4015 4824
Michael Blom:
E-mail: michael.blom@pwc.com eller 2362 1536
Mogens Rasmussen:
E-mail: mogens.rasmussen@pwc.com eller 2372 7255
Projektet kan løbende følges på www.teamrotarynordsjaelland.dk og
www.facebook.com/TeamRotaryNordsjaelland
Med venlig hilsen

Bliv sponsor for cykelholdet
Team Rotary Nordsjælland 2019
Team Rotary Nordsjælland samler og træner igen et cykelhold, der deltager i
udfordringen ”Tour 2019 - Hillerød til Paris” fra fredag 12. til fredag 19. juli
2019.

En cykeltur der gør en forskel:
Der er tale om langt mere end en cykeltur til Paris. Det altoverskyggende
formål er at indsamle midler til at støtte lokale, regionale og internationale
velgørenhedsprojekter, der er i overensstemmelse med Rotarys ånd, og vi
søger derfor sponsorer og samarbejdspartnere, der vil være med til at støtte
op om vores velgørenhedsprojekt. Kort sagt:

”Hjælp os med at hjælpe andre”

Cykelholdet Team Rotary Nordsjælland er skabt af Hillerød Christian IV
Rotary Klub i 2014 og siden 2017 også i samarbejde med Halsnæs Rotary
Klub for at udbrede kendskabet til projektet i hele Nordsjælland. Igennem
cykelholdets levetid er det lykkedes at indsamle ca. 1.200.000 kr. til en bred
vifte af humanitære organisationer og sociale frivillige foreninger.
Med forstærkning af nye kræfter bag projektet samt alle de positive
erfaringer, vi har samlet de foregående år, håber vi på, at vi i 2019 kan
indsamle et overskud på ca. kr. 200.000 til fordel for bl.a. Julemærkehjemmet i Ølsted og lokale sociale foreninger i samarbejde med
FrivilligCenter Hillerød.
Midlerne tilvejebringes gennem sponsorater med lokale og nationale
samarbejdspartnere, og det er her, at vi har brug for jeres hjælp.
Som sponsor eksponeres virksomheden gennem reklamer på cykelholdets
beklædning, website, sociale medier, sponsorarrangementer, etc., hvilket vil
give virksomhedens sociale og humanitære profil positiv opmærksomhed i
lokalsamfundet.
Projektets økonomi er sammensat således, at de enkelte cykelryttere betaler
et deltagergebyr for at være med på holdet og deltage i alle aktiviteterne;
herunder også dækning af omkostninger i forbindelse med overnatning og
forplejning på turen ned igennem Europa.
Vi søger derfor både ryttersamarbejdspartnere og holdsponsorer, som alle
ønsker at bidrage og støtte det gode formål.
Team Rotary Nordsjælland får stor lokal eksponering, der påbegyndes
allerede ved årsskiftet, hvor den officielle træning starter. Cykelholdet i 2019
skal bestå af 26 til 36 cyklister, mænd og kvinder i alle aldre, samt et
serviceteam på 8-10 personer. Alle kan tilmelde sig.

Vi arbejder med følgende sponsorater:
•
•
•
•
•

Hovedsponsor
Teamsponsor
Udvidet ryttersponsor
Ryttersponsor
Produktsponsor

Hovedsponsor:
Markant position som placerer hovedsponsorer helt i toppen af projektet;
både hvad angår omtale og eksponering. Eksponering på niveau med Rotaryhjulet.
Et hovedsponsorat omfatter:
• Eksponering af virksomhedslogo på cykeltøj (trøje, bukser, jakke og
vest)
• Eksponering af virksomhedslogo på servicevogne; 4-5 biler
er tilknyttet
• Virksomhedslogo og link direkte på Team Rotary Nordsjællands
website – gælder alle URL-sider
• Virksomhedslogo og omtale på Facebook
• Mulighed for PR vedrørende samarbejdet
• Testimonial-annonce med virksomhedslogo i nordsjællandske
medier. Ret til brug i egen markedsføring
• Ret til 2 personlige ryttere. Dvs. rytterne kun betaler 7.900 kr. pr.
rytter
• Deltagelse som VIP-gæster med 2 personer ved den officielle
afslutningsfest, som afholdes i efteråret 2019
Pris 50.000 kr.

Teamsponsor:
Et teamsponsorat omfatter:
• Eksponering på cykeltøj (trøje eller bukser)
• Eksponering af virksomhedslogo på servicevogne; 4-5 biler
er tilknyttet
• Virksomhedslogo og link direkte på Team Rotary Nordsjællands
website
• Virksomhedslogo og omtale på Facebook
• Testimonial-annonce med virksomhedslogo i nordsjællandske
medier. Ret til brug i egen markedsføring
• Ret til 1 personlig rytter. Dvs. cykelrytter betaler kun 7.900 kr.
• Deltagelse som VIP-gæster med 2 personer ved den officielle
afslutningsfest, som afholdes i efteråret 2019
Pris 25.000 kr.
(Lille Teamsponsorat uden personlig rytter pris 20.000 kr.)

