Vision!

På et frit
tilgængeligt område
ved Skolen,
Børnehuset og
Hallen

GAMEPARK - THORSAGER
TIL VIRKSOMHEDER I THORSAGER OG OMEGN

HAR I LYST TIL AT STØTTE OP
OM GAMEPARK THORSAGER?

Hvad der startede som et skaterbaneprojekt er nu vokset og blevet
til ideen om en større kombineret

GAMEPARK med

skater- BMX- og multibane ideelt beliggende tæt på Skole,
Børnehus og Ungdomsskole. Vi arbejder på at skabe et
aktivitetsområde for børn, unge og voksne, hvor alle kan komme og
få bevægelse, socialt samvær og gode oplevelser. Mens skaterne
udfordrer tyngdekraften kan aktiviteterne på multibanen variere
bredt fra fodbold og håndbold over til hockey, basketball og
volleyball. På BMX-banen cykles op og ned, og på den ottekantede
Panna-bane ved siden af spiller de store unger normalt én mod én
kampe med fodbolden, men her kan flere af de små også få deres
første fodboldoplevelser i trygge rammer. Færdigetableret vil
skater- BMX- og multibanen være et fantastisk aktiv, ikke bare som
samlingssted for ungdommen i fritiden, men også for både skole,
fritidsklub, børnehave og dagplejebørn.
GAMEPARKs formål er at skabe nye rammer for Thorsagers børn
og unge mennesker med omdrejningspunkt omkring Multi- BMX- og
skaterbanerne. Vi er godt på vej i mål, men mangler de sidste

42.675 kr, for at komme i mål. Vil I være med?

At skabe
muligheden for et
aktivt fritidsliv

Et socialt
samlingssted for
byens børn og unge
Tiltrække nye borgere til byen

Tiltrække nye
borgere til byen

42.675

Vi mangler
kr. for at komme i mål med at
etablere Multi- og BMXbanen! Vil I støtte op?

Hvad I kan gøre?
SPONSORMULIGHEDER
Skiltesponsor - bandereklame
Multibanen bliver placeret tæt på sti og skole, og derfor vil en
bandereklame være oplagt for at få promoveret jeres firma. I
kan få jeres firmanavn synlig på en bande for 5.000 kr. i
etablering + skilt + 300 kr. årligt. Hermed sikre I ikke blot at
banen kan realiseres, men også at der er midler til nye
aktiviteter.

Engangssponsor – permanent sponsoroversigt
Ønsker I at hjælpe os godt i gang med projektet er
engangsbidrag i alle størrelser også meget velkomne. Vi
kvitterer med at jeres firmanavn vil komme til at stå på en
permanent sponsoroversigt.

GAMEPARK [firmanavn] Cup

PERMANENT
SPONSOROVERSIGT
Der bliver opsat en samlet
sponsortavle, og her tilbydes
alle sponsorer at få promoveret
firmanavn. På samme måde
promoverer vi sponsorer på
vores Facebookside. Jo før I
byder jer til, jo mere
promovering sikres jeres firma.
Målgruppen for brugen af
banen er Thorsager by og
opland på 1800 borgere. Med
en beliggenhed ved Skolen og
byens hal giver det en oplagt
mulighed for promovering af
jeres firma.

Der afholdes årligt en turnering i parken, og her kan jeres
firma blive promoveret. Der afholdes en turnering i forbindelse
med åbningsfesten og prisen for denne event er 20.000 kr.,
mens de kommende års turnering kan sponsoreres for 10.000
kr. I kan med fordel indgå en flerårig aftale og opnå solid
promovering og en rabat på årsaftalen.

ALLE DONATIONER
ER YDERST
VELKOMNE!

Hovedsponsor – firmanavn, åbningstale og promovering

KONTAKTOPLYSNINGER

Din virksomhed kan blive hovedsponsor for GAMEPARK
Thorsager for en 5 årig periode for et beløb på 100.000 kr. Et
hovedsponsorat omfatter en tydelig synlig markering af dit
firmanavn i GAMEPARKEN. Dertil vil I få tilbudt deltagelse i
åbningstale og promovering af firma i forbindelse med
åbningsfesten.

Anonym sponsor – respekteres selvfølgelig
Det kan være at dit firma ønsker at støtte etableringen af
GAMEPARK Thorsager, men ikke ønsker jeres firma nævnt.
Det ønsker vi naturligvis at respektere.

Bestyrelsen
Formand: Nicolai F. Hansen
Kasserer: Birgitte B. Thomsen
Sekretær: Irene S. Christensen
Mail: bestyrelsen@gamepark.dk
Telefonisk kontakt på følgende
numre: +4527109038,
+4521717798, +4560123817
CVR. nr. 37160040
Mobilepay: 92011 (femcifret)
Reg.nr.: 5966 kto.nr: 0001318382

