29. - 31. mai 2015

“Norges største og viktigste stevne”

“Skandinavias kuleste svømmestevne”
AdO Arena, 29.05 – 31.05. 2015

AdO Arena, 04.07 – 07.07. 2015

SPONSORKONTRAKT
MED BSF KLUBB
Denne sponsoravtalen er gjort gjennom BS-LK
på vegne av BSF 2015/NM 2015
Sponsorbeløpet innbetales til kontonr: 3624.67.45042
Vårt firma tegner seg for___stk løp (forsøk). Pris pr. løp er kr 3500,Som gjenytelse for denne støtten til BSF 2015/NM 2015 får vi:
 Firma logo i program og resultatlister
 Poster plass (100 x 50 cm) i svømmehallen*
 Opprop av firmanavn ved start avforsøksløp

Bergen, __/__ 2015
Firmanavn:...............................................

Forpliktende signatur 2014/2015:............................

E-post adresse:..................................
Telefon:.............................................
Vi trenger Faktura: ja/nei

Logo og eller annet matriell sender til mail: rubenhel@online.no straks etter inngått kontrakt.
Matriell/filformat som kan brukes er: jpg, tiff eps eller pdf.

Sponsorregistrering 2015: http://skjema.ndd.as/view.php?id=27
*Eventuell bistand ved utarbeidelse/produksjon av poster, vil bli fakturert direkte fra trykkeriet.
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Bergen Swim Festival
Postboks 1060 Sentrum
5809 Bergen

www.BSF.no
Mail: bergenswim@gmail.com

29. - 31. mai 2015

“Norges største og viktigste stevne”

“Skandinavias kuleste svømmestevne”
AdO Arena, 29.05 – 31.05. 2015

AdO Arena, 04.07 – 07.07. 2015

SPONSORKONTRAKT MED BSF KLUBB
Denne sponsoravtalen er gjort gjennom BS-LK
på vegne av BSF 2015/NM 2015
Sponsorbeløpet innbetales til kontonr: 3624.67.45042
Vårt firma tegner seg for___stk løp (finale). Pris pr. løp er kr 6000,Som gjenytelse for denne støtten til BSF 2015/NM 2015 får vi:






Firma logo i program og resultatlister
Poster plass (100 x 50 cm) i svømmehallen*
Opprop av firmanavn ved start av finale løp
Reservert to sitteplasser til finalesekvensene
Som en større sponsor for BSF 2015 legger vi inn Deres logo
rullerende på BSFs Hjemmeside.
Innrykk på vår webside så snart kontrakten er tegnet.
Innrykket blir stående på vår webside inntil BSF 2016
blir lansert høsten 2015.
Bergen, __/__ 2015
Firmanavn:...............................................

Forpliktende signatur 2014/2015:............................

E-post adresse:..................................
Telefon:.............................................
Vi trenger Faktura: ja/nei

Logo og eller annet matriell sender til mail: rubenhel@online.no straks etter inngått kontrakt.
Matriell/filformat som kan brukes er: jpg, tiff eps eller pdf.

Sponsorregistrering 2015: http://skjema.ndd.as/view.php?id=27
*Eventuell bistand ved utarbeidelse/produksjon av poster, vil bli fakturert direkte fra trykkeriet.
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Bergen Swim Festival
Postboks 1060 Sentrum
5809 Bergen

www.BSF.no
Mail: bergenswim@gmail.com

