LSS växer och söker fler
sponsorer!
Anrika Långedrags Segelsällskap (LSS)
bildades 1923 och är mer aktiv än någonsin.
Klubben växer och under 2014 bygger vi ut
anläggningen med en ny mastbod samt
satsar på ett av våra mest ambitiösa
träningsprogram någonsin. Som vanligt
lotsar vi även ett hundratal barn genom
seglarskolan och arrangerar kappseglingar.
Här utvecklas morgondagens seglare och
här har alla det trevligt och umgås över
generationsgränserna.

Varför sponsra LSS?




Du gör en behjärtansvärd insats genom att stödja ungdomsidrott inom segling
Du når en köpstark målgrupp som blir positivt inställda till dig och din verksamhet
Det tar ingen tid och är enkelt för dig, vi fixar allt det praktiska och fakturerar

Kontakt
Vill du bli sponsor eller har frågor så är du hjärtligt välkommen att kontakta Per Werton,
Sponsoransvarig. Tel: 0703-30 60 00, e-post: per@werton.se.

Många medlemmar i LSS
Föreningen har i dag över 600 medlemmar, varav 270
är juniorer. De flesta medlemmarna kommer från
närområdet i västra Göteborg. Trots det relativt stora
antalet medlemmar, brukar LSS ofta omnämnas och
beskrivas som den ”lilla trevliga seglingsklubben”.
Föreningen är ett fint exempel på hur idrotten kan
engagera och sysselsätta människor ideellt över
generationsgränserna genom hela livet.

Hög aktivitet
Föreningen har en mycket hög aktivitetsnivå och det
pågår verksamhet i stort sett året om. Bland annat
bedrivs träningsverksamhet, utbildning i form av
seglarskola samt arrangemang av kappseglingar för
kölbåtar och jollar på de publikvänliga vattnen utanför
Långedrag. LSS har arrangerat tävlingar varje år sedan
1930-talet, unikt inom svensk segling! Exempelvis
arrangerades Junior SM 2013, ett evenemang som
blev en formidabel succé.
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Vi behöver fler sponsorer!
Under 2014 planerar vi även att uppföra en ny
mastbod. Denna är mycket viktig för oss eftersom den
möjliggör mer segling för de yngsta. Vi behöver hjälp
med finansieringen
och är tacksamma
om du vill bidra! Vi
tackar våra befintliga
sponsorer XDIN,
Elicit, PR Offset,
Frigus, Metro Bil,
ECO Online, LasseMajas kafé,
Medirum, Werton
Management,
Findwise, Ballingslöv, Båths, OS båtar och Sjöklar. Vi
hoppas att även ditt företag vill ställa upp och sponsra
LSS!

Silverpaket
Ni sponsrar en av våra optimistjollar som används i seglarskolan.
Vi upplåter reklamplats åt er logotyp på optimistjollens båda
skrovsidor.
Er logotyp exponeras även på vår hemsida på den gemensamma
sidan för våra sponsorer.
Ni ges möjlighet att till ett fördelaktigt pris (900 SEK) en gång per år
hyra LSS unikt belägna klubblokal med kök och plats för 50 sittande
under en kväll eller hel dag, (ordinarie pris: 4000 SEK).
Sponsorsumma 3900 Kr första året och 1900 Kr andra året.

Guldpaket
Ni sponsrar vår nya mastbod.
En helt ny byggnad som uppförs sommaren 2014.
Vi upplåter plats åt er logotyp genom en egen skylt
på byggnadens framsida direkt framför huvudentrén
vid klubbhuset på Solhöjdsgatan under 10 års tid!
Ert företagsnamn exponeras även på vår hemsida
på bästa plats i högerkolumnen.
Ni ges möjlighet att till ett fördelaktigt pris vid ett
tillfälle hyra LSS unikt belägna klubblokal.
Sponsorsumma: 4900 Kr (engångsbelopp)

Silverpaket

Guldpaket

Max
värde!

6900 SEK

