Event & Sponsorprogram
Sponsortavlan på bästa läge i Vikens Hamn

Äntligen är våren här med en ny härlig båtlivssäsong!
WBS har som vanligt massor av spännande saker att
erbjuda våra medlemmar.

HELSINGBORG

Wikens Båtselskap, Box 61, 263 03 Viken
Event & Sponsoransvarig Stefan Edefell
070-64 64 777, info@vikensbs.se

www.vikensbs.se

www.scratch.se • Tryckt på Mediagården

REKLAMFOTOGRAFERING

En klubb för alla!
WBS har alltid mycket på gång – bland annat seglarskola, kappsegling, prova-på segling, måndagsseglingar, sponsorsegling, vårregatta, kräftsegling
och Kullacupen. Den stora händelsen i år är
att vi dessutom arrangerar SM i C55. Den snabbast växande klassen i Sverige. Ett stort event som
genomförs samtidigt med Vikenfesten i augusti.
Vi har en omfattande ungdomsverksamhet med
över 100 aktiva barn i framför allt Optimistjollen.
WBS har under de senaste åren även investerat i

Fevor och C55-or. Fevan är en fräck och modern
2-mans jolle och C55 är en mindre kölbåt som
kan seglas av 2-4 personer. Båtar som är perfekta
för ungdomarna att fortsätta att segla efter Optimistjollen.
För att kunna öka säkerheten ännu ett steg har
vi också investerat i en ny ribbåt av samma typ
som både Skånes och Svenska Seglarförbund
använder.

Företagsevent
– teambuilding
Låt oss genomföra ert företagsevent – teambuilding på Öresund! Utnyttja hela WBS
båtflotta för ett spännande event för personal/kunder på havet.
Matchracing med C55, kappsegling med kölbåt eller strandhugg med aktiviteter bland
sanddynerna på Hornbæk beach. Avsluta dagen med grillfest och partytält i Vikens Hamn.
Detta är bara några få exempel på vad vi har att erbjuda ert företag/kunder. Vi skräddarsyr
ert evenemang helt efter era önskemål och samtidigt som ni får en upplevelse tillsammans
med era kunder/ personal, så stödjer ert företag aktiv ungdomssegling i Viken.

Var med och utveckla WBS
Varje bidrag till klubben ger oss möjlighet att fortsätta utveckla klubben, arrangera
tävlingar och framför allt – att fortsätta vår uppskattade ungdomsverksamhet.
Vi har flera olika alternativ för samarbetspartners, som på ett fördelaktigt sätt vill
marknadsföra sin verksamhet eller sitt företag.

Företagsevent – teambuilding

Guldsponsor – 20.000:-

• Vi skapar ett event tillsammans för ert företag/

• Huvudsponsorskap på C55 alt Feva.
• Reklamskyltplats vid klubbhus.
• Ett fritt företagsevenemang med C55-or/

kunder. Pris baseras på antal deltagare och
givetvis vad som ska genomföras.
Kontakta oss för vidare diskussioner/offert.

kölbåtar, med fri tillgång till klubbhus för
konferensmöjligheter., plats för 4 pers ingår.
Reklamplats på en följebåt.
Inbjudan till sponsorsegling till Danmark

Platinum sponsor/
huvudsponsor – 25.000:-

•
•

• Huvudsponsorskap för en C55 alt Feva.
• Reklamskyltplats vid klubbhus.
• Ett fritt företagsevenemang med klubbens

Silversponsor – 10.000:-

•

• Fyra Reklamplatser på C55-or alt Feva.
• Reklamplats på en följebåt.
• Inbjudan till sponsorsegling till Danmark.

•
•
•
•

C55-or/kölbåtar, med fri tillgång till klubbhus
för konferensmöjligheter, plats för 8 pers ingår.
Reklamplats på T-shirts som alla seglarskolans
deltagare får.
Reklamplats på alla instruktörsjackor.
Reklamplats på Hood-tröjor som alla aktiva
seglare har – unga som gamla.
Reklamplats på en följebåt.
Inbjudan till sponsorsegling till Danmark.

• Ett tillfälle med fri tillgång till klubbhuset med
konferensmöjligheter.

Bronssponsor – 1.500:• Reklamskyltplats vid klubbhus
• En reklamplats på C55 alt Feva

Utöver möjligheterna till event och sponsring finns det givetvis andra sätt att stötta klubben.
Alla bidrag, t ex anonym sponsring, frivilliga bidrag, materialsponsring m m är varmt välkomna.

