INVITATION
Sportsnetværk i Boldklubben Hellas
Hellas ønsker, i samarbejde med allerede eksisterende netværk, at etablere et stærkt netværks
arbejde, for at understøtte klubbens økonomiske situation og dermed også arbejdet med klubbens
mange hold.

Baggrund:
Det er ikke nogen hemmelighed at de mindre sportsklubber er i permanent mangel på midler for
at gennemføre det program der ønskes. Samtidig er det også en kendsgerning at ”almindelige”
sponsorpenge er svære at opdrive.

Derfor:
Ønsker HELLAS at ”slå to fluer med et smæk”. I stedet for et almindeligt sponsorat, som primært
bæres af den gode vilje, at etablere et organiseret erhvervsnetværk, som alt andet lige vil genere
forretning til deltagerne og derved bibringe deltagerne et overskud af indskuddet. Det er vigtigt at
understrege, at det ikke er et egentligt sponsorrat, men et netværk hvor der lægges stor vægt på
at have en høj deltagelse af netværkets medlemmer, for at skabe de bedste resultater.

Ide og indhold:
For et mindre beløb på kun 2.500,00 kr. +moms, for et års medlemskab, kan vi tilbyde følgende.
-

-

14 netværksmøder om året, selve møde afholdelse ledes af Tovholdere fra
Sportsnetværket, som har god erfaring i professionel afvikling af netværksmøder
Møderne er torsdag morgen fra 6,45 – 9,30 og køres stramt så alle kan passe arbejde fra kl.
9,30. Der serveres selvfølgelig morgenmad til møderne.
Netværket har udgangspunkt i at alle skal have noget ud af det, men det er også et
netværk som har et socialt engagement, så der skal være et afbalanceret forhold mellem at
skabe forretning og gøre en forskel i klubben.
Tydeligt opslag på KLUB 100 tavlen, et samlet opslag i størrelsesorden der svarer til 2
pladser på tavlen, A5 størrelse

Vi håber og tror på at gode kræfter i og omkring klubben vil bakke op ideen, så vi også
fremadrettet kan sikre rimelige arbejdsvilkår for klubben og dens mange dygtige frivillige kræfter.
Bestyrelsen i Boldklubben HELLAS
Kontakt: Christian Holmbjerg, Telefon 21708557 eller mail ch@repella.dk

